
Voor de wind zeilen

• Een inleiding, om een aantal zaken ter discussie te stellen.

• Graag inbreng van de andere zeilers; hoe doen zij het?



De bovenboei

• De A heeft de beste positie als de boei gehaald wordt

• De B rondt als eerste als de 869 de boei niet haalt

• De C moet waarschijnlijk twee boten voor laten gaan



Je zeilt de bovenboei aan

• Neerhouder losser?

• Hals losser?

• Zwaard iets omhoog?

Advies: De stand van het zeil
niet voor het ronden van de 
boei aanpassen



Recht op ruimte?

• Als A binnen de zone overlap had

• En als A de boei haalt

• Heeft A recht op ruimte van B



Kan je overstag gaan?

• Als je overstag gaat moet je vrij blijven van de boot die achter je ligt

Advies: De voorste boot laat het zeil
wat losser zodat de achterblijver
moet uitwijken



Overstag gaan bij de boei?

• Overstag gaan kost altijd meer snelheid dan alleen afvallen

Advies: Zo min mogelijk
overstag gaan



Boei ronden

• De romp van de boot duwt de boeg de andere kant op

• Het roer zit niet goed In het water

• Het zwaard houdt de draaibeweging tegen

Advies: Als je de boei ruim
haalt het zwaard iets ophalen



Tijdens het afvallen boot recht houden

• Overweeg het zwaard iets op te tekken

• Goed hangen om de boot recht te houden

• Het zeil helemaal vieren (dunne schoot)



Hoe voorkom je dat je moet uitwijken

• Bakboord aan de wind heeft voorrang

• Kom over bakboord op de boei af



Gaffel voor de wind?

• Er is dicussie: welke positie van de gaffel is optimaal?

Hier wordt verschillend
over gedacht



Neerhouderspanning

• Neerhouder strak geeft veel druk in het zeil

• Neerhouder te los: Meer risico op rollen

• Het gijpen gaat moeilijk met de neerhouder strak: 

• Zowel voor de gijp (het zeil wil niet over) als na de gijp (te snel druk 
op het zeil met oploeven als gevolg)

Advies: De neerhouder niet
losser zetten bij het gijpen



Voor de wind zeilen

• Hals losser?

• Zwaard helemaal ophalen?

• Niet te veel sturen met het roer

Advies: De hals wat losser zetten
als het zeil niet mooi staat
Zwaard wordt meestal niet
geheel opgehaald



Boot naar loef laten hellen

• Dan hoef je minder te sturen

Advies: Inderdaad naar loef
laten overhellen



“Rollen” en aan de “verkeerde kant omslaan”

• Rollen voor de wind ontstaat zodra je zeilpunt voorbij je mast komt

• Bij harde wind is er risico dat je omslaat

• Wat helpt is je zeil een beetje inhalen zodat je zeilpunt voor je mast blijft

• Met harde wind het zwaard meestal niet ophalen: Weerstand is dan niet zo 
belangrijk meer en de jol rolt veel minder.



Afvallen over dezelfde boeg of gijpen

• Ga je na het ronden van de boei over BB of over SB varen

Advies: Overweeg over dezelfde boeg
door te varen om geen last te hebben
van het veld



Hoe voorkom je dat je afgedekt wordt

• Probeer uit de vuile wind te komen



Vrije wind

• Wat te doen met de vrije wind?





Voor de wind met weinig of matige wind

• Stuur niet recht voor de wind          Overweeg “op de gijp” te zeilen
(de wind stroomt beter langs het zeil)



Koers voor de wind

• Zorg er voor, dat je niet “afgedekt” wordt

• Eventueel gijpen om uit de afdekking te komen

• Voor de wind “kruisen” is geen goede optie

Advies: liefst 1 keer gijpen



Gijpen

• Gebruik de boot ipv het roer om mee te sturen

• Als je bemanning hebt: laat die dan de giek overtrekken

Advies: Geen goede optie
met een 12 voetsjol



Gijpen

• Laat de wind de giek naar de andere kant “blazen”

• De schoot ca 1 meter inhalen



Gijpen en omslaan

• Meestal gaat het mis nadat het zeil overkomt

• Om met de jol te gijpen maak je een soort slinger die erg op een S 
lijkt: Je valt hard af, zodat het zeil overkomt en terwijl het zeil over je 
heen komt, stuur je hard terug naar de oude, voordewindse koers

• Als je timing goed is, valt de wind weer in je zeil op het moment dat 
de boot weer precies voor de wind ligt

• Het lastige is, dat als je te laat terugstuurt, de wind op een te hoge 
koers invalt en je veel druk en meestal veel helling krijgt 

• Dat wordt dan zwemmen



Onderboei ronden

• Zit het gaffeltje goed?

• Zwaard laten zakken

• Ruim ronden

• Aan de wind zeilen bij de boei

Advies: Het zeil pas trimmen als je weer aan de wind zeilt
Als het gaffeltje verkeerd zit, dit niet proberen te corrigeren



De onderboei ronden

• Als de achterste jol de boei beter rondt

• Dan ligt deze hoger aan de wind



Voor de wind zeilen met een twaalvoetsjol

• Dank aan het beschikbaar stellen van de beelden!

herobreuning@gmail.com


