
 

 

Tips & Tricks voor Jsail Green, Jsail Blue en Jsail Red 
 

Voordat we überhaupt beginnen het volgende: Er is geen magische formule om het maximale uit een Jsail te 

halen. De juiste trim van het zeil hangt niet alleen af van de windsterkte en golf hoogte maar ook van de zeiler 

zijn gewicht en techniek. 

 

Elke zeiler is anders en elke zeildag is ook anders met een andere windsterkte, windrichting en golfhoogte. We 

moeten dus zien te begrijpen hoe de trim mogelijkheden werken en op welke manier deze het zeil beïnvloeden 

om uiteindelijk de perfecte / snelste combinatie te vinden bij de verschillende omstandigheden. Het continue 

trimmen van het zeil ten opzichte van de veranderende omstandigheden is de sleutel tot maximale snelheid. 

 

KIES HET JUISTE JSAIL 
De meest voorkomende fout die gemaakt wordt is dat men druk (power) en snelheid verward. Een Optimist is 

geen auto waarbij meer power meer snelheid betekend. Bij zeilen heb je alleen power nodig als je echt zwaar 

bent, als het zeil je moet helpen om over een golf te komen. Wordt ditzelfde zeil door een lichte zeiler gebruikt, 

dan is de zeiler alleen maar bezig met hangen om de boot recht te houden in plaats van dat hij vooruit gaat, na 

het eerste rak is de zeiler al moe, de boot gaat langzamer en de resultaten worden slechter. Dus lichte zeilers 

varen beter en sneller met een vlakker tuig. 

 

Dus: 

• Jsails red zou niet gebruikt moeten worden door zeilers lichter dan 43 – 44 Kg. 

• Jsails blue zou niet gebruikt moeten worden door zeilers lichter dan 33 – 34 Kg. 

• Jsails green geeft perfecte aan de windse hoogte en veel snelheid voor de lichtere zeilers. 

 

Nu je het juiste Jsail hebt kunnen we beginnen. 

 

TRIM MOGELIJKHEDEN 
 

Sprit - Spriet  

De spriet spanning is de trimmogelijkheid die we 

regelmatig tijdens een wedstrijd willen verstellen. 

De sprietspanning is afhankelijk van de windsterkte. 

We hebben te maken met 2 soorten windsterkten, 

de heersende wind en windvlagen. We stellen de 

sprietspanning af op de heersende wind, als er een 

vlaag inkomt dan zien we rimpels in het zeil ontstaan 

alsof we met te weinig sprietspanning varen. 

 

 

De spriet spanning heeft ongelofelijk veel invloed op 

de spanning op het achterlijk van het zeil, vooral 

met heel weinig maar ook met heel veel wind. Als de 

spriet te strak staat veroorzaakt dit veel achterlijk 

spanning, dit is het slechtste dat kan gebeuren met 

weinig wind. Zorg er daarom voor dat met weinig 

wind er weinig spanning op de spriet staat, zelf een 

kleine kreukel in het zeil doordat de spriet los staat 

hoeft niet erg te zijn, het kan de aan de windse 

snelheid enorm verhogen. Het is belangrijk dat we in 

staat moeten zijn om de spriet van aan de wind naar 

voor de wind te kunnen trimmen en andersom. 

 

 

 



 

Vang - Neerhouder 

De neerhouder zorgt ervoor dat er spanning op het achterlijk blijft staan als we de schoot in een vlaag moeten 

vieren of als we voor de wind zeilen en de schoot niet meer verticaal werkt. Als we aan de wind zeilen staat er 

vaak niet eens spanning op de neerhouder, in dit geval controleer je de achterlijk spanning met de grootschoot. 

Met medium tot sterke wind moeten we de neerhouder zo strak zetten dat de giek op de juiste hoogte blijft, 

zelfs als we de grootschoot moeten vieren in een harde vlaag. 

 

Outhaul - Onderlijk 

Hiermee controleren we de spanning op het onderlijk en de diepte van het zeil in het onderste gedeelte. De 

spanning op het onderlijk veranderen we om onze 'boot speed' te optimaliseren, zowel aan de wind als ook 

voor de wind. Het onderlijk kan gemakkelijk versteld worden afhankelijk van de condities waarin we zeilen. 

Als we het onderlijk losser zetten moeten de eventuele verticale rimpels in het zeil niet verder gaan dan de 

eerste naad in het zeil. Op vlakker water is het verstandig om het onderlijk wat strakker te zetten om zo een 

beter aan de windse hoek te zeilen. Als het hard waait en we hebben moeite om de boot recht te houden dan 

kunnen we het onderlijk strakker zetten om zo het zeil vlakker te trimmen. 

 

Rake - masthelling 

Dit is een zeer belangrijk punt. Het totale gedrag van de Optimist wordt bepaald door de masthelling. Als we de 

boot optuigen om het water op te gaan, kunnen we starten met een basis instelling van 286 cm, gemeten vanaf 

de top van de achterkant van de mast tot de dekrand boven het spiegel beslag. Spriet en neerhouder moeten 

volkomen los staan om enige mastbuiging te voorkomen. 

 

Op het water moeten we de masthelling als volgt aanpassen: 

• Ga aan de wind zeilen over bakboord zodat de spriet geen invloed heeft op het zeil. Zeil zoals je 

normaal ook zou doen in deze omstandigheden, afhankelijk van de wind ga je meer naar voren of naar 

achter zitten in de boot, hang je maximaal of zit je bijna op de zwaardkast. De boot moet perfect vlak 

gezeild worden zonder enige helling. 

• Alle trim opties die we hiervoor beschreven hebben moeten juist ingesteld staan, daarnaast moeten 

de tell tales aan de wind ook goed stromen. Als alles ok is laat dan het roer los en kijk / voel wat er 

gebeurd. Als de boot zeer snel oploeft dan moeten we de mast meer voorover trimmen, als de boot 

afvalt dan moeten we de mast meer achterover trimmen. Herhaal dit net zolang tot de boot langzaam 

oploeft als je het roer loslaat. Je hebt nu de juiste balans in de boot gevonden. 

 

Eigenlijk moet je bovenstaande voor élke wedstrijd doen, balans in de boot is cruciaal. 

 

Met weinig wind zal de correctie niet zo heel veel zijn, maar op dagen met veel wind moet de mast soms best 

ver naar voren om zo de mastbuiging te compenseren. We moeten proberen de balans in de boot te behouden 

met alle weersomstandigheden en dat kan alleen door de masthelling te veranderen zoals hiervoor 

beschreven. Wees niet bang om te veel aan de mastvoet te draaien, de enige doelstelling is balans in de boot. 

Uit nieuwsgierigheid meten we soms de masthelling op de kant na een wedstrijd en staan dan voor een 

verrassing….meer dan 290cm??!!! Als de Optimist in balans was, dan was dat de juiste masthelling op dat 

moment. Dit betekent niet dat het ook de volgende dag werkt met ongeveer dezelfde omstandigheden, ook nu 

moeten we weer de balans in de boot vinden. Het werkt altijd het zelfde, zoek de juiste balans zodat als je het 

roer loslaat de Optimist langzaam oploeft. 

 

Meetband sticker op de mast 

Met weinig wind moet het zeil maximaal hoog staan zonder de boven limiet van de Optimist meetband sticker 

te raken. Met veel wind moet het zeil zo laag mogelijk staan zonder de onder limiet van de Optimist meetband 

sticker te raken. 

De voorlijk spanning gaat gelijk op met de wind, des te meer wind des te meer spanning op het voorlijk, met 

weinig wind, weinig voorlijk spanning. Als je het zeil maximaal wilt 'de-poweren' met veel wind zet je dus veel 

spanning op het voorlijk maar niet zoveel dat er een golf in het zeil achter de mast ontstaat. 

 

 

 

 

 



 

Main sheet - grootschoot 

De grootschoot bepaalt niet alleen de hoek van 

het zeil ten opzichte van de wind maar heeft ook 

een zeer grote invloed op het achterlijk van het zeil 

als we aan de wind varen. Dit betekent dat telkens 

wanneer we de grootschoot vieren of aantrekken 

we de hoek van het zeil ten opzichte van de wind 

veranderen maar ook de achterlijk spanning. 

Met de grootschoot controleer je het zeil continue 

en kan je op elke vlaag reageren. Als een vlaag 

binnenkomt dan vier je de schoot iets zodat de 

Optimist kan versnellen en we trekken de schoot 

weer aan om met deze extra snelheid hoger te 

kunnen zeilen. 

 

Sail ties - bindlijntjes 

De Optimist mast kan buigen en dit kan een negatief effect op het zeil hebben. We kunnen het negatieve effect 

voorkomen door: 

1. Tuig het zeil op zoals je normaal gesproken doet maar laat alle lijntjes rondom de mast los 

behalve de bovenste en onderste. Deze twee moeten met een ruimte van 2 a 3 mm tussen 

mast en zeil vastgebonden worden. De lijntjes om de giek worden met een ruimte van 10 mm 

tussen zeil en giek vastgebonden. 

2. Trek het onderlijk strak en span de spriet zo op dat je veel spanning op de grootschoot kunt 

zetten. Je hebt nu een kleine afstand tussen giek en dek zonder kreukels en vouwen in het 

zeil. 

3. Nu kan je de overige bindlijntjes langs het voorlijk vastzetten waarbij de afstand tussen het 

rechte voorlijk en de gebogen mast niet veranderd wordt. Het voorlijk van het zeil blijft recht 

in alle windcondities. Als op een punt de afstand tussen het zeil en de mast meer is dan 10 

mm dan moet het bovenste en onderste lijntje strakker en begin je weer van voor af aan. 

 

Op deze manier staan we toe dat de mast buigt zover als nodig zonder de vorm van het zeil te veranderen. 

Het is niet nodig om lijntjes bij verschillende windsterkten opnieuw in te stellen. Als je de bovenstaande 

stappen volgt dan heeft de mast alle ruimte om te buigen en het zeil werkt ten alle tijden perfect. 

 

FINE TUNING 
De fine tuning doen we op het water als we de echte golf en windcondities ervaren. We kunnen alles trimmen, 

onderlijk, spriet, neerhouder, masthelling en het voorlijk. Zorg ervoor dat je altijd genoeg druk hebt om over de 

golven te komen en dat je de juiste hoeken ten opzichte van de wind kan zeilen. Je moet blijven proberen en 

testen net zolang tot de boot in race modus is. Let ook goed op de tell tale op het achterlijk, zie je de tell tale 

niet dan staat je achterlijk te dicht. Je kan het achterlijk openen door een klein beetje de neerhouder te vieren 

of door de spriet iets te laten zakken. 

 

WIND en GOLVEN 
Weinig wind (0-8 knopen) en geen golven 

Op vlak water hebben we geen power nodig om door de golven te komen, we willen een zeil waar we goed 

hoog aan de wind kunnen zeilen. 

• Voorlijk spanning: Los. 

• Onderlijk: Ondanks dat er weinig wind is, is het beter om het onderlijk een klein beetje aan te trekken. 

Een iets vlakker zeil heeft veel minder weerstand met weinig wind. We proberen de stroming van de 

wind langs het zeil beter te laten verlopen zonder weerstand waardoor onze aan de windse hoek beter 

wordt. 

• Neerhouder: Met weinig wind gebruik je de neerhouder aan de wind niet. De neerhouder moet zo 

ingesteld zijn dat deze de juiste spanning op het achterlijk heeft voor als je voor de wind zeilt. 

• Grootschoot: Met de grootschoot controleren we de spanning op het achterlijk. Trim de schoot bij 

elke vlaag. Als we schoot vieren dan opent het achterlijk zich bovenin en als we het zeil aantrekken 

dan sluit het achterlijk weer op deze manier zorg je altijd voor de juiste twist. 



 

 

Weinig wind met golven 

Als de golven groter worden is het belangrijk dat we meer power in het zeil hebben. Als we een golf opgaan is 

er een snelheidsafname en moeten we het zeil trimmen. We zijn continue opzoek naar acceleratie. 

• Onderlijk: We vieren het onderlijk nu iets om het zeil iets voller te maken en de acceleratie op en na 

de golf te verbeteren. 

• Voorlijk: Een klein beetje spanning op het voorlijk is goed. Zeker niet te veel; anders vlakken we het 

zeil en verliezen de druk. 

• Grootschoot: Het is belangrijk om het zeil continue te trimmen om er zeker van te zijn dat we zo hoog 

 mogelijk zeilen. Maar ook dat de boot kan accelereren als een golf onze snelheid verminderd. Vergeet 

niet dat je met de schoot het achterlijk opent en sluit en je hiermee continue zorgt voor de juiste druk. 

 

Medium wind (9-17 knopen) 

Als de wind aantrekt moeten we de spriet en neerhouder aantrekken. We hebben nog steeds alle power uit het 

zeil nodig voor de golven. Met deze wind mag je 1 ding nooit vergeten: éérst snelheid dán hoogte, zonder 

snelheid geen hoogte. 

• Onderlijk: Het onderlijk stellen is afhankelijk van de golfhoogte, hoe kleiner de golven des te strakker 

het onderlijk. Hoe hoger de golven des te losser het onderlijk. Maar alles gaat om het gevoel dat de 

boot je geeft, als je niet genoeg power hebt om over de golf te komen, laat het onderlijk dan iets 

losser. Als je aan de wind goede snelheid hebt maar je zeilt iets lager ten opzichte van andere 

Optimisten, trek het onderlijk dan iets aan. 

• Voorlijk: Als we zonder golven zeilen dan is het niet erg als er kleine rimpels in het voorlijk van het zeil 

zitten. Sterker nog hierdoor kan de boot soms zeer snel zijn. Zodra er golven komen trekken we het 

voorlijk iets aan. 

• Neerhouder: In deze omstandigheden is de neerhouder zeer belangrijk. We hebben de juiste spanning 

nodig op het achterlijk in vlagen en ook als we voor de wind zeilen. Als we niet genoeg spanning 

hebben dan opent het bovenste gedeelte van het achterlijk waardoor het zeil power verliest. 

 

Harde wind (18 knopen en meer) 

Te veel wind betekent te veel  druk, in deze weersomstandigheden moeten we de boot vlak proberen te zeilen. 

Om dit te bereiken hebben we een vlak zeil nodig. 

• Onderlijk: Des te meer wind des te strakker trimmen we ons onderlijk. 

• Voorlijk: Ondanks dat we het zeil zo vlak mogelijk willen hebben in deze omstandigheden, laat altijd 

het voorlijk lijntje zitten. Als je het lijntje wel weghaalt dan werkt de neerhouder niet meer en staat je 

achterlijk op de ruime koersen geheel open. 

• Spriet: Als we het onderlijk en voorlijk al strak hebben en we kunnen de Optimist nog steeds niet vlak 

zeilen, laat dan de spriet iets zakken. Er ontstaat nu een vouw van de top van de mast naar het 

uiteinde van de giek. Dit opent het achterlijk en reduceert de druk aanzienlijk. 

• Neerhouder: Een goed getrimde neerhouder is essentieel voor de acceleratie en om in plané te 

komen. Daarnaast geeft de neerhouder stabiliteit aan de boot op de ruime koersen, helpt bij het 

surfen van de golven en het gijpen gaat makkelijker. 

 

Mocht je al het bovenstaande gedaan hebben en je kan de boot nog steeds niet vlak varen, haal dan het 

zwaard 15 tot 18 cm omhoog. 

 

Haal 100% uit je Jsail 
Zoals eerder beschreven is er geen magische formule om je zeil te trimmen. Hoe weet je dan of je zeil goed 

getrimd is? Simpel; het resultaat is het antwoord. De beste manier om je zeil te trimmen is om je bootsnelheid 

te testen tegen andere Optimist zeilers van hetzelfde niveau. Verander tijdens het testen niet alles tegelijk 

maar doe 1 ding tegelijk om erachter te komen wat nu je snelheid beïnvloed. 

Dus; kies het juiste Jsail voor jouw gewicht, test en train met zoveel mogelijk tegenstanders, dit levert je 

uiteindelijk de beste snelheid op en voorbereiding op de wedstrijden. 

 

Succes! 

 


