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Downwind & 
Gybing



Downwind zeilen

• Boot trim

• Fok

• Grootzeil

• Spi

• Mast

• Zwaarden

• Gewichtstrim

• Samenwerking

• Koers



Boot trim
• Fok

• Voorlijk

• Schoothoek

• Schoot

• Grootzeil

• Voorlijk

• Onderlijk

• Schoot

• latten

• Spi

• Voorlijk

• Achterlijk

• Schoot

• Mast

• Diamand spanning

• Rake

• Spreader rake

• Rotatie

• Zwaarden

• Gewicht



Boot trim ter 
voorbereiding van de 
downwind

• Fok

• Voorlijk

• Schoothoek

• Schoot

• Grootzeil

• Voorlijk

• Onderlijk

• Schoot

• latten

• Spi

• Voorlijk

• Achterlijk

• Schoot

• Mast

• Diamand spanning

• Rake

• Spreader rake

• Rotatie

• Zwaarden

• Gewicht



Boot trim tijdens 
downwind
• Fok

• Voorlijk

• Schoothoek

• Schoot

• Grootzeil

• Voorlijk

• Onderlijk

• Schoot

• latten

• Spi

• Voorlijk

• Achterlijk

• Schoot

• Mast

• Diamand spanning

• Rake

• Spreader rake

• Rotatie

• Zwaarden

• Gewicht



Fok

• Voorlijk

• Zelfde trim als upwind

• Schoothoek

• Zelfde trim als upwind

• Schoot

• Gevierd (getrimt op de tell 

tales)

• In ieder geval niet te strak



Grootzeil

• Voorlijk

• Los

• Onderlijk

• Zelfde als upwind

• Eigenlijk altijd 1 stand (een vuist tussen 
giek en zeil)

• Schoot

• Continu trimmen

• Latten

• Zelfde als upwind

• 1 stand -> lichtjes aangespannen in de 

pockets



Mast

• Diamand spanning

• Zelfde als upwind

• Rake

• Zelfde als upwind

• Bepaalt het gedrag en gevoel van de boot

• Spreader rake

• Zelfde als upwind

• Bepaalt de flexabiliteit van de mast

• Onder andere: Hoe reageert de boot op vlagen

• Rotatie

• Open/gevierd (in lijn met de beam)



Zwaarden

• Door de juiste zwaard
stand kun je de 
hoeveelheid druk in de 
boot omzetten in 
snelheid door meer
te 'driften'

• Helling omzetten in 
snelheid

• Meer snelheid is 
meer diepte



Gewicht

• Je gewicht op de boot is 

enorm belangrijk om de 

boot op snelheid te 

krijgen en houden

• Maakt het zeilen 

comfortabeler in veel 

wind



Gewicht in veel 
wind



Gewicht in veel wind

• Gewicht zo ver mogelijk achterop

• Heupen ingedraaid

• Tenen naar voren

• Niet dwars op de boot staan, maar naar achteren leunen





Stuurman met voeten in de strap

Sturen met onderarm en hand

Mee naar buiten leunen en naar achteren 
wanneer nodig



Zo kun je als bemanning moeilijk 
krachten opvangen omdat je 
evenwijdig aan de boot staat

• Resulteert in sneller duiken

• Sneller blesures als het fout 
gaat

• Minder bootsnelheid

• Omdat gewichtstrim niet 
optimaal is om de boot 
hard te laten varen

• Probeer dus niet je hoofd naar 
voren te richten, maar je hele 
lichaam!!



Zo dus!



Hoe zit het 
in met 
minder 
wind?



Zo:

• Bemanning en stuurman ver naar 

voren beide aan de hoge kant

• Hierdoor komt de spiegel vrij (zie afbeelding)

• Lange waterlijn bevorderd de snelheid

• Wanneer het geen trapeze weer 

is maar nog wel genoeg waait 

om makkelijk aan snelheid te komen 

(~8 knopen)



Of zo:

• Beide ver voorin zitten, gewicht dus naar 
voren

• Wederom voor de waterlijn en de spiegels

• Bemanning aan de lage kant

• Hierdoor krijgt de boot iets sneller helling, 
waardoor meer snelheid en een diepere koers

Waarom downwind wel en upwind niet??

• Downwind wil je steeds lager kunnen zeilen dus 
is het niet erg en juist handig om gewicht daar 
te hebben

• Tijdens het gijpen is het ook geen nadeel dat 
daar bemannings gewicht zit



Hoe ziet dat downwind zeilen er nou uit?

https://www.youtube.com/watch?v=I_08p6R1z7E&ab_channel=B
enMuller



Gijpen – wat is belangrijk?

• Communicatie

• Optimale koers (houden)!!!!!

• Snelheid

• Vloeiende beweging



Volgorde van handelingen

• Communiceer wat de bedoeling is

• Trapeze hoger

• Bemanning de schoot diep beetpakken met 'achterste hand'

• Door de knieën

• Stuurman blijft zelfde koers zeilen!!!!

• Bemanning komt binnen en loopt of kruipt naar het midden

• Stuurman telt

• Stuurman stuurt in

• Beide personen gaan onder de giek door

• Voorkeur is om eerst de bemanning te laten gaan



Filmpje gijpen handelingen onboard



Belangrijk om op te letten

• Met gijpen ga je met de wind mee
• Hierdoor hou je gemakkelijk snelheid tijdens het gijpen (kan bijna zonder snelheidsverlies)

• Gebruik daarom die snelheid tijdens de handeling! 

• Maakt het makkelijker om te bewegen over de boot

• Maakt het makkelijker om te gijpen in veel wind

• Blijf zo lang mogelijk op de optimale koers en snelheid zeilen
• Let hier daarom op tijdens het voorbereiden 

• Bemanning kan daardoor ook veeeeeeel makkelijker binnen komen

• Maak 1 vloeiende stuur beweging
• De bemanning is met veel dingen tegelijkertijd bezig op de boot, maak het hem/haar niet te lastig

• Maak het de boot gemakkelijk door gewicht op de juiste plek te houden
• Lang op 1 kant blijven zitten (stuurman)


