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•

Boten die ik heb gevaren: 

- Vauriën

- Toervalk (n echte)

- Zeeton

- J24

Tempo (fins)

- First 31.7

- Volvo 60 Boudragon (als bemanning)

- IF Spotgaai NED1417



Marieholm Trim Webinar

Dit webinar is verdeeld in een paar hoofdstukken:

1. Eigenschappen van de boot

2. Masttrim: Waarom is dat zo belangrijk en hoe doe je dat

3. Zeiltrim: Kijken naar het profiel, telltales, afstand tot 

verstaging in relatie met de helling c.q. bestuurbaarheid

4. Gewichtstrim: waar zet je alles en waar zit de bemanning



De boot

De Marieholms dus de IF, IF-e en de M26 zijn langkielers wat op zich al typisch gedrag oplevert.

Het flinke gewicht en zeker de boten met inboordmotor versterken dit in zekere zin nog.

Ook dat de boten v.w.b. tuigage niet verandert zijn en al >50jr bestaan geeft aan dat we met een 

klassieker te maken hebben maar dan wel van het prettige soort. De driekwarttuigage geeft de boot 

zeer prettige en flexibele (met de oude Proctormast letterlijk) zeileigenschappen waar je ook als 

ervaren zeiler niet snel op uitgekeken bent. Sterker nog, je gaat het steeds meer waarderen en 

snappen waarom zeilers toch zo gehecht zijn aan die “ouwe meuk” vergelijkbaar met Regenbogen, 

Draken en Contessa`s

Niettemin hebben we te maken met een ontwerp op leeftijd toen zeilboten en materialen heel anders 

waren.

De boot is ondertuigd en is in zijn opzet lijgierig………………………………en hierop is de hele 

opzet van masttrim en manier van zeilen gebaseerd.

Daarom zetten de (meeste)wedstrijdzeilers de mast anders dan tot nu toe de toerzeilers deden. De 

mast gaat meer achterover (rake) wat de boot al iets minder lijgierig maakt.

Daarnaast wordt de achterstag aangetrokken om de genua hoger te doen aanslaan wat weer tot 

gevolg heeft dat het grootzeil bovenin vlakker wordt. Bij de trim komen we daar op terug maar het is 

eerst zaak om de mast goed te zetten en we weten nu waarom.

Als je daar als toerzeiler geen zin in hebt (eigen keuze) maar dan weet je waar de verschillen in 

kunnen zitten. Overigens zijn dit allemaal ideeën van een eigenwijze zeiler uit Zeeland en mag je er 

mee doen wat je zelf fijn vindt.



Dit is een mast die zowat rechtop staat dus zonder rake (mastvalling)

Het voorlijk was toen ca 823 cm



Bij deze mast is het voorstag verlengd om aan de 840 cm te komen.

Duidelijk is de helling achterover te zien 

Het verschil was zo groot dat de spanners voor het topwant helemaal ingedraaid moesten worden.



Het achterover zetten van de mast 





Belangrijk is dat de mast recht op de boot staat. De druk die hebt aan de ene kant, verlies je aan de andere 

kant. En dus heb je geen vergelijk en controle



Er zijn diverse manieren om de mast  recht 

te zetten.

Ik geef de voorkeur aan de methode met 

grootzeilval en unster(volgende slide).

Voorspanning op het topwant kun je op 

deze manier doen maar je boot 20 graden 

omtrekken is echt nog niet zo simpel.

Oplossing: zeilen met 3-4 Bft. en 

aantrekken met gelijk aantal slagen tot de 

‘slack’ (speling) eruit is.



Mast rechtzetten

Een redelijk zuivere methode om de 

mast recht te zetten is met behulp 

van een unster ofwel een 

pakketweegschaal.

In dit geval is de 5 kg-stand 

gemarkeerd dus als je de 

grootzeilval gebruikt als meetlint 

kun je aan weerszijden de ‘stand’ 

aflezen en eventueel bijstellen.

Uiteraard kan je dat op veel 

manieren doen maar dit is er één 

van



Een rechte mast heeft een kaarsrechte zeilgroef en is een vereiste om aan bak- en stuurboord hetzelfde 

profiel te hebben.

‘Prebend’ (voorbuiging) van de mast is afhankelijk van het ontwerp van het zeil

en.. NOG belangrijker: de weersverwachting.



Rechte mast in dwarsrichting van de boot

Belangrijk is om aan beide boegen hetzelfde profiel te hebben



Deze mast heeft (bijna) geen prebend

Dezelfde mast maar dan met 
aangetrokken achterstag.
Let vooral op waar de kromming zit, 
alleen aan de bovenkant



Het verschil tussen helemaal los en helemaal aan is ca. 30 cm



OKAY

De mast staat er goed op.

We kunnen gaan zeilen!

TOT ZO



Wat ons ter beschikking staat op de 

boot aan trimopties

• Grootzeil:

val, cunningham (= voorlijkstrekker), onderlijk, neerhouder, 

grootschoot, overloop, rif.

• Genua/fok:

val/cunningham, schoot, slede

• Achterstag

• Mast:

prebend, wantspanning, achterstag

• Gewicht: zware onderdelen verplaatsen

Bemanning naar voren, achteren, aan lij of loef, uithangen



Duidelijk zeilen met niet al te veel diepte

Netjes gemaakt en goed hanteerbaar door soepele dacron



Grootzeil van dezelfde set

Met één rif, zonder cunningham (is gemis)



Wedstrijdset met duidelijk veel meer profiel

Meer power maar kritischer met trim

Cunningham, geen rif



Complete wedstrijdset



Let op de vorm van de genua en 

de “spanning” op het voorlijk

Leuvers mogen iets “trekken”

Voorlijk van grootzeil 
staat op killen en geeft 
terugslag



Werkfok en racejib



Profiel van het zeil is aan de wind uiterst belangrijk.

Diepste bolling van de genua op 35% en fok op 30% (afhankelijk van type)

Bij het grootzeil is dat 50% bij licht- en middenweer <13kn, daarboven ca 40-45%

Bij lichtweer kun je om hoogte te maken 
spelen met de genuaval, om de voorkant van 
het zeil vlakker te maken. Het is wel lastig 
sturen op dat moment.



Telltales, belangrijkste trimhulpmiddel

Mooi stukje film hoe telltales werken.
https://www.youtube.com/watch?v=hnOO5Z0zOfs&t=2s



Een van de meest voorkomende trimfouten is de 
schoothoek t.o.v. het gevoerde zeil.
Heel dikwijls wordt de schoot te veel naar achter 
gevoerd zodat het voorzeil bovenin te veel 
uitwaait of zelfs klappert wat ten eerste niet fijn 
voor het zeil is maar je verliest er echt hoogte 
door.
Aan de wind met genua is makkelijk, je trimt het 
vanonder bijna tegen het stag of de reling aan en 
van boven 5-10cm van de zaling en dat regel je 
met het leioog.
Neemt de wind toe zal het bovenin wat 
uitwaaien en beneden ook, je trekt dan de 
schoot wat aan. Krijg je daardoor terugslag in het 
grootzeil trek je de grootzeilschoot wat aan 
terwijl de bovenste telltale van het grootzeil blijft 
uitwaaien. Als je dan nog teveel terugslag hebt 
zet je de genuaslede iets naar achteren.
Mogelijk moet je de val van beide zeilen ook 
aantrekken, blijf vooral het profiel in de gaten 
houden en ook de telltales bovenin de genua (zie 
volgende slide)
Bij de fok/racejib let je vooral op de telltales
vooral bovenin, er staat dan veel power op de 
schoot en erg stijl naar boven





Op de telltales sturen kan je leren ..

1. Begin met naar de telltales te kijken en daar op te sturen zodat je kan 
wennen hoe je daarop moet reageren.

2. Ga zitten op een plek dat je de genua-telltales goed kan zien, dat is meestal 
aan de hoge kant iets naar voren, zodat je de helmstokverlenger nodig hebt -
als wedstrijdzeiler zit je daar altijd-.

3. Belangrijk is om te weten hoeveel/weinig je moet corrigeren om allebei de 
telltales stromend te krijgen. Stuur gerust een stuk verder naar de wind zodat 
de loef-telltale omhoog komt, val dan af totdat de lij-telltale ook weer 
stroomt.
Hou dit zolang mogelijk vast maar probeer steeds aan de hoge kant te sturen, 
dat de loef-telltale af en toe onrustig is heel goed, dan zit je aan de goede 
kant van de ‘groove’; de bandbreedte die het zeil toestaat (wat ook weer 
afhangt van de wind en trim).

4. Natuurlijk ook af en toe om je heen kijken, zeker als je alleen bent.

5. Daarnaast ook de helling in de gaten houden. De boot heeft niet snel last van 
een beetje helling maar meer dan 20 graden moet je trimmen.

6. Om onmiddellijk effect te hebben laat je de overloop naar beneden lopen om 
druk weg te nemen uit het zeil (dus niet de grootschoot!). Als je aan de wind 
vaart kan je ook iets omhoog sturen, dus naar de wind toe,
Als de wind permanent toeneemt, is het tijd te trimmen. Je kijkt eerst weer 
naar de vorm van de zeilen.



Eindeloos virtueel trimmen kan met de North U Sail Trim Simulator

Voor pc en ook als app voor je smartphone!



Trimsituaties aan de 
hand van foto’s: 
Kijk en geniet



Doel van de trim is vooral 

de spleetwerking optimaal 

te maken

De truc is om d.m.v. de achterstag spanning op het voorstag te 
zetten om hoogte te kunnen varen.
Maar doordat het achterstag aangetrokken is, wordt het grootzeil 
afgevlakt (nou snap je gelijk waarom wedstrijdzeilers zo`n diep 
grootzeil willen)
Daarom wordt de overloopwagen zoveel als kan naar boven 
gehaald en de grootschoot zover aangehaald dat de bovenste 
telltale van het grootzeil nog net af en toe uitwaait.



Trimmen op de grens van wat nog net 

winst oplevert..

Dit grootzeil is een beetje over-

trokken; de bovenste telltale waait 

niet uit en de helling mag iets minder.

Om hoogte te halen: ideaal -wat 

soms handig is net een boei te halen-

maar de snelheid is niet  niet 

optimaal.

Wel een mooi setje, het staat er strak 

op.

Let ook op stand van de genua t.o.v. 

de zalingen: vanonder er 

net wel/niet tegenaan en van 

boven net los.



Op deze foto is mooi te 

zien wat gewichtstrim 

doet.

Ondanks dat de IF er 

weinig last van schijnt te 

hebben zal de boot bij 

minder helling hoger 

varen.

Ook mooi te zien is de 

trim van het grootzeil te 

zien, bovenin mooi in het 

midden en open achterin. 

Veel zeilers denken dat 

het voorlijk strak moet 

maar is niet zo, als je het 

mooier vindt mag het 

maar zolang het profiel 

goed is gewoon zo laten.

Wordt anders als er meer 

wind komt want dan moet 

de boel wel strakker.



Kijk hoe de telltales staan: niet alleen van onder goed maar ook bovenin. Dat regel je met de genuaslede.

Die zet je zover dat de genua de zaling raakt en dan iets naar achter zodat deze net vrij staat. Als er meer 

wind komt zet je die iets naar achteren (tot het zeil klappert).

Bij wedstrijden is dat een continue proces. Als ik zelf trim kijk ik regelmatig of de top van de genua niet te 

veel uitwaait en of de bovenste telltale van het grootzeil nog streamt (50% van de tijd).



HARDE WIND: Het feestje voor de Marieholm. 
Alles aan, achterstag vol aan, onderlijk tot de zwarte band, grootzeilval aan, overloop lager, genua/fokkeval 

zo strak als je kan (of durft), slede naar achter, neerhouder aan, maar niet te strak. 

Grootzeilschoot in de hand of paraat, meevieren bij harde vlagen, 



RUIME WIND: alles is anders v.w.b. trim. Het lijkt makkelijker maar om snelheid te maken moet je ook 

weer letten op de profielen.

HALVE WIND: varen met licht tot midden weer gaat alles losser. Achterstag (bijna) helemaal los, 

grootzeilval en/of cunningham losser, onderlijk los, overloop naar de lage kant, genua of fok losser op het 

val en schoot. De genuaslede naar voren omdat de top uitwaait en mogelijk klappert

Voorlijk los, mag best, kijk eens hoe lekker diep 
dit zeil staat! De telltales streamen evengoed 
nog goed.
Op het moment dat als je ruimer gaat (zonder 
spi) is het kiezen tussen boven of onder 
(afkruisen). Laat de top met meer wind niet te 
veel klapperen (vind ie niet fijn).

Probeer bij ruime wind ook 
zoveel mogelijk de telltales te 
laten streamen.



Spinnakeren

Voor (de meeste) wedstrijdzeilers 

vanzelfsprekend en kan opwindend zijn. 

Maar uh…… je moet wel weten wat je aan 

het doen bent.

Gebruik het grootzeil als winddekking (ook 

met gennaker) als je de spi zet.

Hijsen en droppen doe je achter het 

grootzeil.

Als je onervaren bent en onzeker, oefen 

dan eerst met uit de wind zetten van de spi, 

loefschoot tot voorstag en lij aantrekken, de 

spi valt in achter het grootzeil. Nu kun je het 

zeil makkelijk weghalen of weer voor de 

wind trekken en verder varen. 

Zorg dat je ruimte hebt, ga niet oefenen op 

smal water.



Opzet spinnakerconfiguratie:

Zoek de verschillen

Clinics trim/spinnakeren?
Kan in Colijnsplaat of op je eigen boot



Trimkaart tweezijdig bedrukt en geplastificeerd

Verkrijgbaar bij het blad Zeilen   4.– p/stuk



Trimkaart tweezijdig bedrukt en geplastificeerd

Verkrijgbaar bij het blad Zeilen   4.– p/stuk



Spiekbriefje voor trim:
naar behoefte aan te passen



Bijhouden van trimtabel, voor de liefhebbers…..



Naslagwerk

Dit boek is best al oud maar 

bevat het meeste wat je 

moet weten over mast- en 

zeiltrim.

Het is door Michiel Veldkamp 

gedigitaliseerd naar pdf en is 

te downloaden via de NMV-

site of via Wetransfer te 

versturen.

Stuur een berichtje naar 

eenheidsklasse.nmv@marie

holmvereniging.nl



Nalezen, clinics trimmen enof spinnakeren, vraag en antwoord over trim, zeilfilmpjes

Vervolg inrichten boot voor toer- en/of wedstrijdzeilen

App Northsails

Graag horen we waar nog behoefte aan 

is v.w.b. bediening van de boot, we 

denken zelf aan aparte behandeling van 

spinnakeren b.v. in combinatie met een 

clinic of m.b.v. filmpjes die we op de 

kennisbank plaatsen.

Inrichting van de boot is er ook zo één

Als er behoefte aan is kunnen we deze 

presentatie nog aanvullen op detail of 

opsplitsen

Ook kan het zijn dat je opmerkingen en/of 

aanvulling hebt op de presentatie.

Kom maar op……………



Bedankt voor 

jullie aandacht!

We deden het graag
Adri, Wouter


