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BELAKLUBA:  

MUNDUKO NABIGAZIO KLUB TXIKI ETA JENDETSUENA 

 

Mendeetan zehar marinelak euren bidaia luzeetan etxetik urrun, eskalan eginiko ontziak 

eraiki izan dituzte. Lehorreratzerakoan haurrik zain bazegoen, ontzitxoa izaten zuten, 

hilabetetan banatuta egon ondoren, tristura baretzen lagunduko zien oparitxoa. Berehala 

euren jostailu gogokoena bilakatuko zen.   

 

Jostailu ederra izateaz gain, modelogilearen abilezia eta xehetasunekiko ardurak 

bultzatuta, ontzi hauek benetako arte lanak ziren, armadore, kapitain, almirante eta 

erregeek ere estimatzen zituztenak. Ontzi txiki hauek benetako ontziaren erreprodukzio 

fidelak ziren, xehetasun txikienera arte. Ontzi errealaren propietate marinel berak izaten 

zituzten, fisikaren legeak ere modu berean erabiltzen zituzten, nahiz eta eskala 

desberdinean izan. Krosko batean zentimetro gutxi batzuetako neurriak zituenak, 

bestean dozenaka metrotako neurriak izango zituen.  

 

Erriberako zurginak laster ohartu ziren horretaz. Ordenagailuz lagundutako 3d diseinua 

agertu zen arte, eskalan eginiko modeloak funtsezko piezak ziren ontzigintzan. 

Ontziaren eraikuntza prozesua eskalan eginiko modelo erdi batekin hasten zen. Sarritan 

horixe izaten zen artisau trebearen aurrenengo eta erreferentzia bakarra planetako 

itsasoak konkistatuko zituzten ontzi handi haiek eraiki ahal izateko.  

 

Eskalan eginiko belaontzi batek nabiga dezan, bere patroiak benetako itsasontzi bat 

gidatzeko beharko lituzkeen ezagutza berak izan behar ditu, haizea, norabidea, zein 

belen erabilerari dagokionez. Beraz, joko hau denbora pasa estimulatzaile bat baino 

gehiago da eta nabigazioaren munduan barneratzeko modu zoragarri batean bilaka 

daiteke.   

 

BelaKlubak horixe da lortu nahi duena: Bilboko eta bizkaitar txikiek familian disfruta 

dezatela aire librean buruturiko joko honekin, naturaren zenbait elementu eta 

printzipioen ezagutza eskatzen duen jokoa eta kultura erakargarri batean murgiltzeko 

ateak zabaltzen dituenak; hain zuzen ere, gure historiaren parte izan den eta itsasoko 

olatuen gainetik gure izaera moldatu duen kultura. 

 

Munduko nabigazio klub txiki eta jendetsuena osatu nahi dugu. Txikia, bertan neska-

mutilak izango direlako protagonista bakarrak. Eta jendetsua ez dugulako nahi bilbotar 

edo bizkaitar umerik lehorrean geratzerik.   
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FAMILIAN DIBERTITZEN GARA ETA IKASTEN DUGU 

 

BilbaoBizkaia BelaKluba ekintza erakargarri eta dibertigarri bat baino gehiago da:  

 

Umeek itsasoa eta nabigazioarekin aurrenengo kontaktua izatea nahiko genuke, eta 

historian zehar itsasoak zein nabigazioak gure herriari helarazi dizkien balioekin.  

Eskalazko belak tamaina errealeko bere ahizpa nagusiaren printzipio berak ditu eta 

transmititzen ditu:  

 

- Taldeko lana 

- Esfortzuaren kultura 

- Konfiantza 

- Irmotasuna 

- Lana ondo egitearen gogoa 

- Erabakiak hartzeko abilezia eta ahalmen eta autonomia pertsonala bultzatzen du 

- Abilezia motorra garatzen duen aktibitate praktikoa da 

- Naturaren indarrak eta inguruaren ezagutza bultzatzen du 

 

ONTZITERIA  

Belaontziak: motak edo mailak 

 

Belan, ontziak mailetan banatzen dira, ezaugarrien arabera. Estropadetan, lehiaketa 

zuzena izan dadin ontziak ezaugarri berdinak dituzte. Ontzien kategoria oso zabala 

denean, “rating” sistema dago, ezberdintasun horiek orekatzen dituena,  

Baina duela denbora batetik, ahalik eta berdintasun handiena lortzeko “monotipo”en 

formula erabiltzen da: ontzi berdin-berdinak, bela eta aparatuetako bariazio txikiekin. 

Modu honetan, helmugara lehena heltzerako orduan, tripulatzaileen abilezia da 

determinatzailea, eta ez aurrekontua.  

 

BelaKluban, zure ontzia nabigatu dezakezu (webgunean erregistratu eta klasifikatu 

ondoren) edo gure ontziteriaren barruan bat alokatu. “Gure itsasoa” nabigatuko duten 

ontziak zenbait motetan sailkatu ditzakegu: 

 

  



  

3 
 

 

 

 

 

“Zabalik” modeloa 

Sailkapen berri bat da, gure Klubak sortutakoa, gure marinelak diseinatutako ontzi 

guztiak biltzen dituena: tetrabrik ontziekin egindako kroskoak, plastilina eta intxaurrezko 

kroskoak etab. Birziklatutako  edozein material, ontzi irabazlea izan daiteke, irudimena erabili 

ezkero. 

 

Astebururo, gure itsas ingeniari txikiek egindako ontzi harrigarriak frogatuko ditugu. Ez 

daukazula errekurtsorik edo laguntza behar duzula? Ez du inporta: gure tailerretan, zure 

ametsetako ontzia eraikitzeko oinarriak irakatsiko dizkizugu.  

 

Irrati-aginteko ontziak  

 

Distantziara gidatu ditzakegu irrati -agintea dela eta. Ozeanoen erregeak dira baina 

abilezi handia eskatzen diote gidariari. Zure ontziaren izaerari buruz eta haizeari buruz 

zenbat eta gehiago jakin, gero eta arinago “hegan” egingo dute zure ontziek.  

 

Piratak modeloa 

 

Marinel txikienentzat zaila izan daiteke belaontzien timoia edota belak maneiatzea, 

beraz BelaKluban Pirata ontziak alokatu ahal izango dituzte, dibertigarriak lehengo 

momentutik eta maneiatzeko errazak direnak. Motor elektriko batekin eta urrutiko aginte 

batekin ekipatuta daude, txikienek nabigazioaz gozatzeko aukera egokiena.  
 

Hego Haizea modeloa 

 

Ikasteko aproposa da itsasontzi hau. Josway-en “Orion” ereduan oinarrituta, krosko 

zabala eta egonkorra da, lasaitasunez patroi hasiberrien akatsak onartzen ditu eta bere 

nobleziak hasieratik dibertigarria egiten du. 

 

Ezaugarriak:  

 

Luzera 465 mm 

Zabalera 150mm 

Desplazamendua 950g 

Mastaren altuera 634mm 

 

Ipar Haizea modeloa (mota 65) 

 

Hego Haizearen aurrerapausoa den itsasontzia. 65 mota eskalazko nabigazio 

itsasontzien artean munduan hedatuenetariko mota da. Krosko azkarra eta marinelak 

dituzte, haize-oihal eta lastaren arteko erlazio oso onarekin eta honek egonkortasuna eta 

bizkortasuna segurtatzen die, lehiaketetan hasteko itsasontzi aproposak dira hauek. 

 

 

https://hiztegiak.elhuyar.eus/es_eu/casco
https://hiztegiak.elhuyar.eus/es/mando%20a%20distancia
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Ezaugarriak: 

 

Luzera 650 mm 

Zabalera108 mm 

Altuera 1428 mm 

Mastaren altuera 912 mm 

Desplazamendua 1350 g 

 

Itsasontzi autogidatu tradizionalak 

 

Lehengo itsasontzien ondorengo zuzenak dira itsasontzi hauek, bere garaian gure 

birraitonek amets egite zuten hauekin.  Xume eta magikoak, gehien gustatze 

zaizkigunak dira hauek. Ez dute irrati-aginterik eta bere haize-oihalak eta lema zuzendu 

behar dira uretan sartu aurretik. Kometen antzera, uretan garatuko dira zuk ezarritako 

doikuntzaren arabera, eta hari batez helduta eramaten dira berreskura ahal izateko. 

Itsasontzi hauen nabigazioa kontenplatzea hipnitokoa gerta liteke. Belakluba zure 

eskura daukagunak Günther-ek eginak dira, hauek Seifert ontziolaren ondorengoak, eta 

jatorrizkoen diseinua eta nortasuna mantentzen dute. 

 

Gabai mota 

 

Lerro klasiko eta eraginkorrak dituen itsasontzi eder hau belako nabigazioaren altxor bat 

da. Bere gila eta aparailu eraginkorra edozein latitudeko ekaitzak eta urakanak 

desafiatzeko gai dira. 

 

Luzera: 55 x 67 cm 

 

Gabai Handia motakoa 

 

Anai zaharrena. Haize-oihalen eta lastaren arteko orekak eta bere lerro finak belaontzi 

azkar eta egonkorra egiten dute. Bere kroskoa lasaitasunez milia ugari egiteko prestatuta 

dago eta haizearen kontra nola nabigatzen duen ikusteak oso gustukoa da. 

 

Luzera: 71 x 89 cm 

 

Motorreko itsasontziak 

 

Belaklubean belaontziak maite ditugun arren, motorrezko itsasontziekin aritzea ere oso 

dibertigarria da eta milaka lagunek elkarbanatzen duten zaletasuna da. Horrelako 

itsasontziren bat badaukazu gure itsaso txikian ordutegi zehatzak izango dituzu 

eskalazko motonautikaz gozatzeko, hau da nabigaziorako saioen hasiera eta amaierako 

orduetan. Erregistratu zure itsasontzia eta lor ezazu zure baimena gurekin nabigatzeko. 

Webgunean zure erreserba egin dezakezu motorrezko nabigaziorako gordeta dauden 

orden artean. 
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Itsasontzi bereziak 

 

Itsasontzi berezirik al duzu eta Belakluba nabigatzea gustatuko litzaizuke? Prototiporen 

bat al duzu? Agian familiaren altxor klasikoren bat? Ontzi historikoren baten kopia 

izugarririk? Jar zaitez gurekin kontaktuan eta saiatuko gara zure desioak betetzen. 

 

EKITALDI BEREZIAK 

 

Belakluban nabigatu duzu eta zure lagunak, lankideak ala zuk egiten duzun lan 

kongresu bateko partaideak gonbidatu nahi badituzu ekitaldi magiko honetaz gozatzera., 

jar zaitez gurekin kontaktuak eta kontaiguzu buruan daukazuna.  

 

BAZKIDEEN ABANTAILAK 

 Urtebeteko nabigaziorako eskubidea 

 Gure puntu programan partehartzeko aukera izatea eta bere opari eta eskaintzaz 

onuratu 

 Zure itsasontziak erabil ala gure itsasontziren bat alokatzeko aukera izatea 

 Belaklubeko ekitaldi guztietara sarrera berezia eta librea 

 Itsas Museoko lagunen abantailaz gozatzea 

NOLA FUNTZIONATZEN DU 

1. Egin zaitez bazkide eta abantaila guztiaz gozatu 

2. Webgunean zure erreserbak egin nahi duzun ordua eta eguna hautatuz 

 


