
 

 

Optimist grootschoot – Het geheime wapen! 

 

Door: Sailcenter 

 

Iedereen weet hoe belangrijk het is om het juiste zeil te gebruiken, maar minstens net zo belangrijk is het 

gebruik van de juiste grootschoot. Als het erop aankomt is de grootschoot eigenlijk het enige middel om 

het zeil te controleren en daarom is het belangrijk om de grootschoot te optimaliseren. De sterkere zeilers 

moeten een goed gevoel hebben en zo weinig mogelijk lijn in de kuip om te trimmen. De minder sterke 

zeilers moet een schoot hebben met genoeg vertraging om de kracht van de schoot te kunnen houden. 

Hieronder beschrijven we een aantal opties en een aantal punten om in gedachten te houden.  

 

De regels 

Voordat we de verschillende mogelijkheden beschrijven is het goed om te weten wat de regels zijn! 

Klasse regel 3.2.6.1 is de regel die gaat over het beslag van de Optimist. Deze regel beschrijft over de 

grootschoot dat je slechts 1 ratelblok in het schootsysteem mag hebben en slechts 2 blokken op de bodem 

van de boot mag monteren.  

Klasse regel CR3.5.3.8 beschrijft hoe de grootschoot aan de giek bevestigd wordt en de maximale 

spanwijdte van de bridle. Ook wordt beschreven dat noch de positie van de blokken noch de lengte van de 

stroppen versteld mogen worden. Dit is belangrijk omdat je anders een systeem zou kunnen maken 

waarbij je de vertraging tijdens het zeilen kan veranderen. 

 

Basis tips 

Onafhankelijk van welke vertraging je nodig hebt, zijn onderstaande punten goed om te weten. 

 

1. Gedraaide grootschoot - Een gedraaide grootschoot geeft 

een enorme weerstand. Om dit te voorkomen moeten alle 

blokken in het systeem gefixeerd worden; alle swivels in het 

systeem moeten geblokkeerd worden behalve het ratelblok.  

Op deze manier kan de grootschoot niet meer draaien tijdens 

het zeilen.  Mocht je een swivel op je schoot hebben zitten, sla 

erop met een hamer of knijp hem vast in een bankschroef om 

hem te blokkeren.   

 

2. Lijn keuze - Dit is de meest persoonlijke maar ook de meest 

makkelijke upgrade van je grootschoot systeem.  Omdat de 

grootschoot gemakkelijk te trimmen is, hoef je je geen zorgen 

te maken of de schoot wel of niet rek heeft. Een beetje rek in 

de schoot is soms zelfs wel gemakkelijk voor zeilers die niet 

trimmen bij elke wind verandering.  Het meest belangrijke van 

de schoot is dat deze dik genoeg is, zodat die lekker en goed 

in de hand ligt. Daarnaast moet de schoot goed gevierd 

kunnen worden, niet vastlopen in de schootblokken en zeker 

niet kinken. 

 

3. Schootblok richting – Vaak zien we zeilers bij het top blok 

een gewone knoop in het einde van hun schoot maken. 

Hierdoor kantelt het blok en zorgt dus voor meer weerstand. 

De enige goede manier is om de schoot te bevestigen door 

middel van een paalsteek. Als de kracht op de schoot 

toeneemt blijft het blok in de juiste richting staan met 

minimale weerstand.   

Voorbeeld van de verkeerde en de juiste manier van 

het bevestigen van de grootschoot op het top blok.   

Gebruik een bankschroef om de swivel te 

blokkeren. 



 

 

4. Schootblok keuze - Het is bij weinigen bekend, maar hoe groter het blok, des te meer grip deze 

heeft op de grootschoot. Grotere blokken geven ook een grotere vertraging. Voor onze Optimisten 

gebruiken we 40mm blokken in het systeem en een 57mm ratelblok. Wij hebben het idee dat dit 

de juiste balans geeft tussen gewicht en schijfgrootte. Een kleiner blok mag dan wel lichter zijn, 

maar heeft ook minder vertraging. Mocht je de grootschoot met een 4:1 vertraging niet goed vast 

kunnen houden, dan zou je er ook voor kunnen kiezen om een ratelblok met een agressievere grip 

te nemen.  

 

5. Schootblok strop – Onafhankelijk van of je een schoot hebt met een 1:3 of 1:4 vertraging, is het 

verstandig om overtollige schoot te verwijderen. Zodat je bij boeirondingen, minder schoot hoeft te 

vieren en minder schoot binnen hoeft te halen. Omdat je de bridle niet kan verlengen, moet je een 

strop aan je topblok maken. De strop moet net zo lang zijn dat de blokken elkaar aan de wind net 

niet raken. Laat een klein beetje ruimte over zodat je de schoot kan over trimmen om de 

neerhouder aan te trekken in sterke wind.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standaard 1:3 vertraging  

De Optimist wordt standaard geleverd met een 1:3 vertraging. Dit werkt goed voor zware zeilers met veel 

wind en voor de meeste zeilers met medium wind. Onderstaand zie je 2 foto’s van het 1:3 systeem. De 

eerste foto is van een club Optimist met een vastgeknoopt schoot eind. De tweede foto is met een 

snelsluiter. Met een snelsluiter kan je heel makkelijk van 1:3 naar een 1:2. Dit werkt supergoed als de 

wind wegvalt, want zo kan je makkelijk wisselen tussen beide systemen zonder elke keer te hoeven 

knopen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 voorbeelden van schootblokken met strop. 

1) strop met 2 blokken voor een 1:4 vertraging.  

2) strop met blok en extra lus om makkelijk te 

kunnen wisselen tussen 1:3 en 1:2.  

3) Zelfgemaakte strop met een dyneema lijntje. 

Links: club system met knoop. Midden: 1:3 systeem met snelsluiter. Rechts: 1:2 met los geklikte snelsluiter. 



 

1:4 Vertraging 

De klasse regels schrijven niet voor hoeveel blokken je mag gebruiken. Dit geeft de mogelijkheid om een 

extra vertraging te maken. Het meest gebruikelijke is een 1:4 vertraging.  

 

In theorie zou je ook naar een 1:5 systeem kunnen, maar uit de praktijk blijkt dit niet te werken omdat je 

schoot veel te lang wordt. Met een beetje training kunnen ook de lichtere zeilers een 1:4 goed trimmen.  

Het grootste nadeel van een 1:4 grootschoot is dat je schoot langer moet zijn. Hierdoor is je acceleratie 

bij boeirondingen minder groot, omdat je meer schoot moet vieren of aantrekken. Bij een 1:4 grootschoot 

is een snelsluiter onmisbaar.  

 

Je kan een 1:4 syteem maken door gebruik te maken van een viool top blok, maar twee gekoppelde 

40mm blokken zijn beter. Maak absoluut geen gebruik van een dubbelblok, want dan komt de schoot niet 

in de juiste richting te staan en dit creëert extra weerstand!! 

 

Toelichting aan foto’s  

 

Foto’s 1 en 2 laten het club systeem zien 

met een viool blok, waarbij je de schoot 

moet knopen om van een 1:4 naar een 1:3 

te gaan.   

 

Foto 3 en 4 laten het race systeem met 

snelsluiter zien, waarmee ook de lichtere 

zeiler – als de wind afneemt - van een 1:4 

terug kan naar een 1:3. Of andersom - als 

de wind toeneemt - van een 1:3 naar een 

1:4 kan. Op de bodem van de boot hebben 

we een grondblok gebruikt met hondsvot. 

Wij geven de voorkeur aan dit blok boven 

een blok met een lijntje omdat in de 1:3 

modus het lijntje niet gebruikt wordt en 

daardoor klem kan komen te zitten in het 

blok.   

 

                           

 

 

 

                    

 

Het 1:4 club systeem met een vioolblok als topblok en een grondblok met hondsvot.  

Het 1:4 race systeem met snelsluiter en als topblok 2 aan elkaar gekoppelde 40mm 

blokken en een grondblok met hondsvot. 


