
Snel zeilen



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

Taktiek: Hoe voorkom ik
dat mijn tegenstanders
mijn strategie verstoren?



• Start op de juist plaats en als eerste

• Reageer op winddraaiingen

• Zoek sterkere wind op  

• Weet welke wal trekt



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

• Bij heel weinig wind kan je overwegen een vlak zeil te gebruiken



Zeiltrim

• Spanning zeil op de gaffel

• Spanning zeil op de giek

• Hals

• Neerhouder

• Schoot

• Tell tales



Twist van het zeil

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



Waardoor wordt de twist beÏnvloed?

• De buiging van de mast

• De buiging van de gaffel

• Overweeg bij veel wind een gaffel te nemen die meer buigt

aan de top, of gebruik een gaffel met meer kromming



Tell tales achterlijk

• Tell tales moeten naar achter wapperen

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



Tell tales

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



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

• Uitzondering: voor de wind de jol naar loef laten hellen



• De bemanning en stuurman zitten wellicht te ver naar achter

• Kijk maar naar de hekgolf

• Maar voorkom dat de kop van de jol het water in duikt



Sneller zeilen

• Optimale “power” van het zeil

• Kijk om je heen waar meer wind staat

• Houdt de helling van de boot constant

• Gebruik je gewicht actief

• Gebruik je grootschoot actief

• Niet steeds oploeven en afvallen

• Gelijke koers maar meer snelheid

• Dus minder roer geven; sturen remt



Aan de wind met de jol (matige wind)

• Neerhouder handstrak dan blijft bij het vieren de giek op dezelfde hoogte

en de twist in het zeil blijft gelijk



Aan de wind met de jol (harde wind)

• Het zeil op de gaffel en giek strakker zetten

• Mast naar voren?

• Meer naar voren gaan zitten in de boot

• Vraag bemanning mee te zeilen

• Neerhouder strakker: Het zeil wordt vlakker

• Vlakker zeil gebruiken

• Gaffel gebruiken die meer buigt

• Reven



Reageren op veranderingen in de wind

• Schoot aantrekken

• Ga hangen

• Loef pas later op

• Schoot iets vieren

• Gewicht naar binnen

• Val pas later iets af



Reven

• Traditioneel: ogen en marllijnen

• Ook worden/ werden ritsen in het zeil gebruikt

• Overweeg alleen een extra oog aan het einde van de giek

• Of twee ogen: 1 oog bij de mast en 1 aan het einde van de giek

• Eventueel een extra kijkvenster laten aanbrengen



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

• Uitwijken voor een boot of de bovenboei ronden



Harde wind; aan de wind

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

• Bemanning naar voren(ook ivm grotere loefgierigheid)

• Kies een val die niet rekt!



Bemanning

• Probeer dicht tegen elkaar aan te zitten

• Zorg ervoor dat je minder wind vangt



Hangtechniek

• Actief hangen

• Met je gewicht de boot rechthouden

• Eerst de schouders en billen naar achter later de rug strekken



Gebruik de boot om mee te sturen

• Overstag gaan of gijpen zonder je roer te gebruiken



Manouvres: Overstag gaan

• Blijf oefenen

roll tack



Roll tack

• Gebruik de boot om mee te sturen ipv het roer



De  bovenboei

• Bruin heeft de snelste route gekozen



De bovenboei

• Blauw heeft de mooiste positie



Taktiek: De bovenboei

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

• De B rondt als eerste als A 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?



Wedstrijd regalement: 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

• A mag niet overstag en moet wachten tot B overstag gaat
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Overstag gaan bij de boei?

• Overstag gaan kost altijd meer snelheid dan alleen afvallen



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



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)



Voor de wind zeilen

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

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



Afvallen over dezelfde boeg of gijpen

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



Hoe voorkom je dat je moet uitwijken

• Bakboord aan de wind heeft voorrang

• Kom over bakboord op de boei af

• Zeil over bakboord voor de wind weg

B moet uitwijken voor A





Gaffel voor de wind?

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



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)



Boot naar loef laten hellen

• Dan hoef je minder te sturen



Voor de wind zeilen

• A zeilt recht voor de wind

• Er stroomt geen wind langs het zeil

• B zeilt op de gijp



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)



Voor de wind zeilen

• Bij minder wind oploeven Bij meer wind afvallen richting boei



Hoe voorkom je dat je afgedekt wordt

• Probeer uit de vuile wind te komen



“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 achter je mast blijft

• Trek de neerhouder aan

• Met harde wind het zwaard meestal niet ophalen

• Weerstand is dan niet zo belangrijk meer en de jol rolt veel minder.



Manouvres: Gijpen



Manoevres: gijpen

• Gebruik je gewicht

• Stuur met de boot

• Zwaard naar beneden met veel wind



Gijpen

• Gebruik de boot ipv het roer om mee te sturen

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



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

• Neerhouder iets strakker? 

• Hals iets aan?

• Ruim ronden

• Aan de wind zeilen bij de boei



De onderboei ronden

• Als de achterste jol de boei beter rondt

• Dan ligt deze hoger aan de wind



Gaffel zit achter de mast

• Ga overstag als daar ruimte voor is en dit niet te veel nadeel heeft

• Probeer het gaffeltje niet tijdens het zeilen te corrigeren



Hulpmiddelen

• Weerbericht

• Vaantje(s)

• Kompas

• Polaroid zonnebril

tools


