
(Mini) onderzoek Zeilkeuze 



Een nieuw zeil… 
vele keuzemogelijkheden,  
waar baseer je je keuze op? 

• Vaargebied 
binnenwater, kust, zee  doekdikte/stijfheid 

• Toer/wedstrijd zeilerij 
uitvoering  trimstrepen, latten, reefmogelijkheden, trimmogelijkheden 

• Duurzaamheid 
dacronlange levensduur, kortere vormvastheid, laminaat kortere levensduur, 
langere vormvastheid 

• Budget 



doektypes 

Dacron 
 
• CRUISING DACRON 
CD heeft als grootste kenmerk dat het zeer duurzaam is en voor gebruik tegen een 
stootje kan. Het gemakkelijk hijsen, strijken en opbergen van het zeil is één van de 
voornaamste pluspunten van deze doeksoort. Voor toerzeilen een prima 
prijs/kwaliteit. 

 
• High Performance Dacron 
Kenmerken van SF Dacron is de stabiliteit van de gebruikte garens. Gebruikt in 
grotere of zwaardere oplossingen. Voor roloplossingen van grote genua's die 
vormvast dienen te blijven over grotere delen. 

 
• Premium Performance / racing Dacron  
Een doeksoort die de kust en zeezeilers aanspreekt evenals de eigenaar die graag 
met zijn schip een clubwedstrijd meevaart. Vormvast en uitstekend te gebruiken 
bij het beter laten presteren van uw schip. Als top in de range is duurzaamheid en 
de prestatie van deze soort succes verzekerd. 

 



doektypes 

Laminaten 
 

• Stijver doek,  

• Vorm vaster dan Dacron, daarom vaker als ‘race zeil’ gebruikt 

• Kortere levensduur 

• kan slechter tegen UV dan Dacron 

• Vele soorten 

• Ook veel hybride mogelijkheden (dacron + laminaat) 

• Hogere prijzen 
 





Snit 

Cross cut 
‘Basis’ zeil 

Triradiaal 
-Krachten beter verdeeld, 

-vormvaster 

Structural Tape drive 
- Vormvaster 
- Kwetsbaar 
- duur 





Onderzoeksgroep 

5 respondenten 

4 x Taling 32 

 

  

1 x Taling 33 

 

 

11 zeilen:  

5 x GZ, 3 x fok, 2 x genua, 1 x blister 



Materiaalkeuze 

• Dacron: 100% 

Type: 

- Cruising offshore   4x 

- Racing offshore  1x 

 

Dikte materiaal:  

- 6,62    1x   genua 

- 7,46    1x  genua, fok 

- 7,5    1 x   GZ, fok, kluiver 

- 7,62    1x  GZ, Genua 

- 7,7    2x   GZ, Genua 



Uitvoering zeilen 

• Cross cut: 100% 

 

Grootzeilen: 

-    2, 3 of 4 Doorlopende zeillatten 80% 

- Cunninghamhole   20% 

- 3 x rif    80% 

- Losse broek    40% 

 

Genua’s: 

-    Foam in voorlijk   100%  



Prijzen 

Grootzeilen 

• € 1560- €2740 

Genua 

• €1936-€2049 

Fok/Kluiver 

• €727-€1790 

- Grote onderlinge verschillen 
- Prijzen dalen nog steeds 
- Laminaten worden beter en prijsverschil met Dacron wordt kleiner 
-    Het loont om offertes bij verschillende zeilmakers aan te vragen 
 



Bij wie laat je je zeil maken? 

- Grote onderlinge prijsverschillen, dus het loont om offertes bij verschillende 
zeilmakers aan te vragen 

- Kijk ook eens op fora welke ervaringen andere zeilers met een zeilmaker hebben 
- Gevoelskwestie… 
 
 

Onze onderzoeksgroep: 
 
De Vries Sails 
Select Sails te Uitdam 
Quantum 
Jan schokker 
Elvstrom 
 
Allen waren zeer tevreden over de zeilmakers 
Bij 80% heeft de zeilmaker het zeil aan boord heeft ingemeten. 1 
Grootzeil is ‘van de plank’ gekocht. 
 



Verbeterpunten? 

• Lichter doek voor de handelbaarheid 
• Rolgrootzeil ipv leuvers voor gemak 
• Iets andere vorm van de kluiver (minder 

oppervlakte) 



Bedankt voor uw aandacht! 


