
Jargon 
Nadat collega Bert eens een middag mee uit zeilen was geweest, verkondigde hij de 
volgende morgen op kantoor: 
"Zodra Gep op z'n boot stapt, spreekt hij geen normaal woord Nederlands meer." 
Volgens mij valt dat wel mee, maar vele normale Nederlandse woorden hebben aan 
boord nu eenmaal een andere betekenis: 
 
Een kikker springt niet. 
Met een zwaard trek je niet ten strijde. 
De lummel is geen sufferd, maar de kloot zit in de mast. 
In de spiegel kan Sneeuwwitje niet zien hoe mooi ze is. 
Een mooi geveegd kontje waarderen we allemaal. 
Alle zeilschepen hebben wel een paar lijken aan boord. 
Dat boord zit overigens niet om de hals, en daarop staat geen hoofd. 
De roerkoning heeft niets te vertellen. 
De hak van het roer en de zool van de kiel komen nooit bij de schoenmaker. 
Een hanepoot kan je niet eten, en ook de hanekam komt niet van zo'n beest. 
De braadspil zit niet in de kombuis. 
Op de preekstoel vind je zelden een geestelijke 
Afvallen is geen remedie tegen corpulentie, en vallen is geen werkwoord, evenmin 
als roeren of springen. 
Schoot is geen verleden tijd van schieten. 
Opschieten behoeft niet vlug te gaan. 
In een patrijspoort zit geen vogel 
Van de smeerreep krijg je geen vuile handen 
Op een steekbout past geen moer 
Door de gangen kan je niet lopen 
Een stampstok hoort niet bij een vijzel 
Een kooi is er niet om de dieren op te sluiten 
De vleugel vliegt niet weg 
De loefbijter zal je echt niet bijten 
De Dirk is geen bemanningslid 
Op de papegaaistok zit geen koekoek; en dat is geen vogel. 
De kuip is niet in Rotterdam. 
Een sluiting heeft niets met elektriciteit te maken. 
In de mastkoker wordt geen mast gekookt. 
Met een harp of een lier maak je geen muziek Een kolderstok is er niet voor de lol 
Bokkepoten kunnen niet lopen. 
En tenslotte kan je een bekeuring krijgen als je géén kegel hebt. 
 
Er is inderdaad maar één conclusie mogelijk: Die watersporters vormen een apart 
volkje! 
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