
Snel zeilen Sailing fast



Mijn 12 voetsjollen

De Vries Lentsch

Rypke de Jong
Jeroen de Groot

Rianne van den Boomen Sjouke Dykstra

Hero Breuning



Strategie / taktiek

• Strategie: hoe kan ik het snelste de baan voltooien

• Hoe zeil ik het snelste aan de wind

• Voor de wind

• Halve wind 

• Overstag gaan

• Gijpen

Strategy: how to complete the  race as fast as possible

Tactics: how to avoid competitors to destroy my strategy

strategy/ tactics

c



• Start op de juist plaats en als eerste

• Reageer op winddraaiingen

• Zoek sterkere wind op  

• Weet welke wal trekt

start ok

react on wind shifts

use stronger winds

use wind direction changes 



Bootsnelheid boat speed



Bolling in het zeil

• A: Een diepe bolling in het zeil zorgt voor veel druk in het zeil 

• B: Als de bolling verder naar voren geplaatst wordt, versterkt dit de stroomsnelheid

• C: Minder bolling geeft minder druk op het zeil

• Je wilt veel bolling wanneer het niet al te hard waait, minder bolling bij veel wind

curvature (camber) of the sail

high pressure in the sail increased streaming of the wind

reduced wind force and wind streaming a flatter sail



Twist van het zeil

• Met de juiste hoeveelheid twist wordt de meeste energie met het zeil opgewekt

twist in the sail

optimal force



Tell tales achterlijk

• Tell tales moeten naar achter wapperen

• Af en toe naar voren buigen is geen probleem

• Als je het zeil te strak trekt, stroomt de wind niet goed langs het zeil

optimal streaming of the wind reduced streaming of the wind

leech tell tales



Waardoor wordt de twist beїnvloed?

• De buiging van de mast

• De buiging van de gaffel

• Het buigen is o.a. afhankelijk van de windkracht

the twist in a sail will change, depending on 
wind force and mast and gaff bending



Tell tales

• Zeil losser of oploeven Zeil strakker of afvallen Optimale koers/stand zeil

loosen the sail or luff up fasten the sail or bear away optimal 



Sneller zeilen

• Optimale “power” van het zeil

• Reageer op meer of minder wind 

• Houd de helling van de boot constant

• Gebruik je gewicht actief

• Gebruik je grootschoot actief

• Niet steeds oploeven en afvallen

• Dus minder roer geven; sturen remt

fast sailing

don’t react too much and too fast with with the helm





Reageren op windsveranderingen

• Schoot aantrekken

• Ga hangen

• Loef later iets op

• Schoot iets vieren

• Gewicht naar binnen

• Val later iets af

adapt to wind changes



Boot snelheid

• De jol is zo ontworpen, dat de boot het snelste gaat:

• Als de boot zowel in de lengte als in de dwarsrichting recht gevaren wordt

Boot speed

Keep the boat straight



• De bemanning en stuurman zitten te ver naar achter

• Kijk maar naar de hekgolf

Crew sits too much 
in the back of the boat

Resulting in too much 
stern wave



Hangtechniek

• Actief hangen

• Met je gewicht de boot rechthouden

• Gebruik een waterpasje

hanging technique

active hanging keeps the boat straight use a spirit level



Gebruik de boot om mee te sturen

• Overstag gaan of gijpen zonder je roer te gebruiken

use the boat shape in stead of your rudder



Zeiltrim

• Spanning zeil op de gaffel

• Spanning zeil op de giek

• Hals

• Neerhouder

• Schoot

• Tell tales

sail trim



Aan de wind met de jol (matige wind)

• Neerhouder handstrak dan blijft de twist in het zeil gelijk

• Neerhouder losgooien als je sterk moet afvallen

moderate wind

use the kicker/ vang to maintain the twist in your sail loosen the kicker when you have to bear away



Aan de wind met de jol (harde wind)

• Het zeil op de gaffel en giek strakker zetten

• Neerhouder strakker: Het zeil wordt vlakker

• Vlakker zeil gebruiken

• Reven

• Bemanning

a flatter sail reefed sail



Harde wind; aan de wind

• Mast naar voren (de jol wordt met meer wind meer loefgierig)

• Bemanning naar voren (ook ivm grotere loefgierigheid)

increased wind strength:
mast position: more forward.
“crew “ more forward



Bemanning?

• Probeer dicht tegen elkaar aan te zitten

• Zorg ervoor dat je minder wind vangt

crew?

reduce air resistance



Vuile wind

• Wind langs een zeil veroorzaakt verstoring en afbuiging van de wind: “Vuile wind”

wind shadow

wind shadow caused by the sail

wind shadow
behind the boatwind shadow

caused by wind passing the top

wind direction 
changes

wind shadow causes
reducton of boat speed





Overstag gaan

• Blijf oefenen

roll tack

use the boat in stead of the rudder

tacking



Roll tack

• Gebruik de boot ipv het roer om mee te sturen


