
106 Thema 9: Het Zeilschip

Doel van de bewegingen en het schrijftekenen

De zeilschipverbinding
Het doel van de zeilschipverbinding is het oefenen van een neerwaartse rechte lijn direct gevolgd 
door een ronding. De verbindingshoek die je doorgaans in schrijfmethodes aantreft wordt dus 
afgerond, waardoor het handschrift beter kan ‘rollen’! 
Deze afgeronde hoek langs de katrol helpt ons bij het maken van een soepele verbinding met de 
volgende letter. De zeilschipverbinding komt vaak voor, namelijk bij 12 letters

 lage zeilen hoge zeilen lage zeilen schuin zeil
      
De leerkracht schrijft de letters op het digibord met enige ruimte tussen de letters en geeft met 
een andere kleur de zeilschipverbinding aan, dus telkens aan het einde van de letters:

» Psychomotorische symboliek «
In dit thema gaat het om het aanvoelen van je eigen zwaai en draai in een afgeronde hoek tussen 
rechte lijnen, neerhalen, rondingen en soepele ophalen.

Zijn de letters en verbindingen onregelmatig, vertonen ze nukkige en onverwachtse uitschieters, 
dan is er sprake van een zwakke motoriek, vaak in combinatie met een gebrekkige concentratie 
en wisselende stemmingen. Het kind kan dan snel vermoeid raken en weinig geïnteresseerd zijn in 
de dagelijkse schoolactiviteiten. 

Niet alleen bij het schrijven maar ook in het leerproces en de werkhouding is vertrouwen in jezelf  
de kern voor goed functioneren.

Een woord kunnen we vergelijken met een groepje mensen. Is de ruimteverdeling binnen een 
woord of  van de woorden binnen een zin niet harmonisch, dan kunnen er moeilijkheden zijn met 
de communicatie. Wisseling van hoofdletters binnenin een woord: wisseling van het ikgevoel: IK 
ben nummero één en IK pas me aan als IK dat zo voel en het er mee eens ben! 

De grafologie ziet het schrijfproduct in zijn totaliteit en let daarbij zowel op de microverdeling in 
de letter zelf  en in het woord, als op de macroverdeling van woorden en regels.

Het maken van de afgeronde hoek is gunstiger voor het ontwikkelen van een vloeiend handschrift 
dan het maken van strakke hoeken, wat in de meeste schrijfmethodes wordt voorgeschreven, 
want een rechte verbinding is motorisch gemakkelijker!

volgende letter. De zeilschipverbinding komt vaak voor, namelijk bij 12 letters

 lage zeilen hoge zeilen lage zeilen schuin zeil


