
SAILCENTER
BAHIA FOK EN GENNAKER OPTUIGEN

Wij krijgen steeds vaker vragen over het optuigen van de Laser Bahia. Vooral het 
aanslaan van de fok en het inrijgen van de gennaker blijken lastige punten te zijn 
voor de beginnende Bahia zeiler. Daarom hebben we besloten om een handleiding 
te maken. Deze handleiding is in het leven geroepen als aanvulling op de filmpjes 
op Youtube en de Laserperformance - Laser Bahia rigging guide. Heeft u toch nog 
vragen of komt u er niet helemaal uit? U kunt ons altijd bellen voor advies en wij 
denken graag met u mee.

1) De Fok
Als de mast eenmaal staat en de voorstag met het lijntje vast zit aan de 
snufferbeugel is het tijd om het rolfok vast te maken aan de drum op de beugel. 

Let op! Is uw fok uitgerold als u de onderkant aan de drum vast maakt? Zorg er 
dan voor dat het lijntje in de drum is opgerold. Is uw fok opgerold ‘furled’? Zorg 
er dan voor dat u een deel van de lijn uit de drum trekt. Deze gaat bij het uitrollen 
terug in de drum. In ons voorbeeld hiernaast hebben we een stukje lijn uit de drum 
getrokken en de fok opgerold aangeslagen. (Afbeelding 1)

De bovenkant van de fok maakt u vast aan de swivel aan het staaldraad. Deze 
staaldraad zit in het verlengde van de witte lijn die uit uw mast komt. Het is 
verstandig om het ringetje van de swivel af te plakken met vulkaniserend tape. 
Op die manier verliest u het ringetje niet en is uw gennaker beschermd als deze 
langs de fok schuurt. (Afbeelding 2)

Vervolgens hijst u met de witte lijn uit de mast de fok omhoog. Deze hijst u helemaal 
door totdat het staaldraad uit de mast komt. U kunt nu de haak in het oog van het 
staaldraad haken en deze op spanning brengen. (Afbeelding 3)
De rest van de witte lijn knoopt u netjes op en stopt u in een van de zakjes aan de 
snufferzak van uw Laser Bahia.

Het is altijd makkelijk om nu direct de schoten vast te maken aan de fok. U kunt 
deze dan namelijk gemakkelijk inrollen of juist opgerold op de boot laten staan. 
Zonder dat het zeil gaat klapperen op de wind. (Afbeelding 4)

Door de spanning op de stag in de fok is de voorstag slap gaan hangen. Deze heeft 
u tijdens het zeilen niet meer nodig en kunt u gemakkelijk wegbinden aan het oog 
aan de mast. Op die manier komt de fok niet in de knoop te zitten en kunt u zonder 
problemen zeilen.(Afbeelding 5)
Let op! Haalt u na het zeilen de fok van de boot. Knoop dan eerst de voorstag weer 
op de beugel.
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2) De Gennaker
Voor we beginnen met het inrijgen van de gennaker moet u er voor zorgen dat u 
de joystick van de boot (of een ander lang voorwerp) bij de hand heeft. Ook is het 
makkelijk om de schoten alvast klaar te leggen. Staat er veel wind? Vraag iemand 
om even te helpen bij het inrijgen van de gennaker anders kan het voorkomen dat 
het zeil weg waait.

Allereerst pakt u de val uit de mast aan de onderkant. De top laten we nog even 
vast zitten deze gebruiken we pas helemaal aan het einde van de handleiding. 
(Bij de meeste Laser Bahia’s is de gennaker val een zwarte lijn.) (Afbeelding 6)

De val gaat omlaag naar het eerste blok in het dek. Deze zit naast de gleuf voor 
de boom. De lijn gaat van achter naar voren door het blok. (Afbeelding 7)

Vervolgens heeft u het losse blokje aan het lijntje nodig wat de boom naar buiten 
trekt bij het hijsen van de gennaker. Het kan zijn dat dit blok zich nog ergens onder 
de snufferzak bevind en dat u deze even naar achteren moet helpen. 
(Afbeelding 8)

Vervolgens doet u de lijn van de val door dit blokje en laat u de lijn naar achter 
in de boot lopen richting de zwaardkast. (Afbeelding 9)

Naast de zwaardkast loopt de lijn naar achter door een klem en daarna door een 
blok in het dek. (Afbeelding 10)

Als u de lijn door de klem en het blok heeft gehaald gaat deze over de hangband 
naar het volgende blok. Let op! De lijn moet hier over de hangband lopen omdat 
het anders echt lastig is om tijdens het zeilen de gennaker te hijsen en strijken. 
(Afbeelding 11)

Vervolgens pakken we de joystick en 
maken we de lijn aan de flexi joint vast 
om deze door de stufferzak naar voren 
te kunnen duwen. (Afbeelding 12 & 13)
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Nu is de lijn voor aan de boot 
gemakkelijk door de snufferzak te 
trekken. Het kan dan ook geen kwaad 
om een flink stuk van de lijn door de 
snufferzak te trekken. Dit is nodig voor
dat we verder gaan met de volgende 
stappen. (Afbeelding 14)

We pakken nu het zeil uit de zak, u 
kunt dit voorzichtig op de grond leggen. 
Staat er veel wind dan is het vanaf dit 
punt makkelijk om met twee personen 
de boot verder op te tuigen. Allereerst 
maken we de tack vast aan de gennaker 
boom. Het woord ‘tack’ staat duidelijk 
vermeld op de gennaker. 
Gebruik bijvoorbeeld een paalsteek om het zeil vast te maken. Deze moet niet 
strak op de boom komen. Anders kan het zeil bij het strijken niet goed in de 
snufferzak. (Afbeelding 15)

De volgende stap is het vastmaken van de schoot. Deze moet eerst door het blok 
in de kuip of aan het oog van de verstaging. Omdat dit een automatisch ratelblok is 
moet u goed kijken naar de pijltjes op het blok. Als u het zeil ‘aantrekt’ dan moeten 
de pijlen in de zelfde richting staan. (Afbeelding 16)

Vervolgens maken we de schoot vast aan de hoek van het zeil met het woord 
clew. Ook dit staat duidelijk op het zeil. Bevestig de schoot met een paalsteek of 
stopknoop. (Afbeelding 17)

We gaan nu verder met de zwarte lijn in de snufferzak. Omdat we nu duidelijk 
kunnen zien wat de onderkant van het zeil is. (Het onderlijk loopt van de tack naar 
de clew.) zoeken we vanaf daar de ring in het zeil. De lijn moet van onder naar 
boven door deze ring. (Afbeelding 18)

Daarna gaan we nog verder omhoog en komt u uit bij een kruislings gestikte lus. 
Aan deze lus bevestigd u de lijn door middel van een paalsteek. (Afbeelding 19)

We zijn nu bijna klaar met de val van de gennaker. Het deel wat boven uit de mast 
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komt moet nu nog worden vastgemaakt aan de top. Ook wel head genoemd. Dit 
staat ook weer duidelijk op het zeil dus het kan niet misgaan. Deze maakt u ook 
weer vast met een paalsteek of stopknoop. (Afbeelding 20)

Vervolgens moet u alleen nog de 2e schootlijn vastmaken. Deze moet helemaal 
voorlangs de fok naar de andere kant en maakt u dan vast aan de clew. Op deze 
manier trekt u het zeil voor de voorstag langs. Op Afbeelding 21 is goed te zien hoe 
de gele schoot loopt tijdens het zeilen.

Om het zeil nu goed in de snufferzak te krijgen kunt u het beste het zeil een klein 
stukje hijsen en vervolgens droppen in de snuffer van de boot. Omdat u niet aan het 
zeilen bent kan dit een beetje moeilijk gaan. Help het zeil dan voorzichtig een klein 
beetje de zak in. Op het water gaat het zeil makkelijker naar binnen omdat er dan 
wind in het zeil staat onder de juiste hoek.

Na het volgen van deze instructie bent u klaar om te zeilen met de fok 
en de gennaker. Wij wensen u veel zeilplezier met uw Laser Bahia!
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