
In het afgelopen jaar hebben onze licht-middenweer 

fokken, bijna allemaal gemaakt van dit 12.5oz polykote, 

het prima gedaan.

Voor de IFKS hebben we meer keuze in de doeksoorten, 

mede omdat de grootzeilen niet beslist bruin behoeven te 

zijn. Ook de keuze in doekgewichten is vrij, dus kunnen 

we voor de licht- en middenweer-fokken beduidend 

lichtere doeksoorten kiezen en gebruiken we doorgaans 

de Fibercon Pro Radial. Deze doeksoort is soepel en zeer 

geschikt voor de verticale snit. De gewicht-range bestaat 

uit 5.5oz t/m 10.5oz. 

Goed om te weten: 1 oz weegt 43 gr/m2.

Productie en werkwijze
Na overleg wordt er door onze ontwerpers een ontwerp 

gemaakt dat aansluit bij de wensen van de schipper. 

Daarna gaat het ontwerp digitaal naar onze plotter waar 

de banen op het gekozen doek wordt uitgetekend.

Na het snijden komt het meest belangrijkste van de zeil 

productie: het plakken en aan elkaar naaien van de 

banen. Als het zeil in elkaar is genaaid wordt dit door ons 

zeer zorgvuldig gecontroleerd en na meting en goedkeu-

ring wordt de definitieve vorm van het zeil afgetekend en 

gesneden. 

Wat dan volgt is de traditionele afwerking van de zeilen.

We beschikken over vele computerprogramma’s om de 

mooiste ontwerpen te maken maar het plakken, het in 

elkaar naaien van de banen en het afwerken blijft 

mensenwerk! Daar wordt het verschil gemaakt! 

Kennis en ervaring geeft resultaat!

Ontwerpen  
Dat doen we de laatste jaren steeds meer in overleg met 

een aantal schippers. Zij ervaren onze modellen in de 

praktijk en geven ons aan waar er eventueel nog 

veranderingen of verbeteringen mogelijk zijn. Door hun 

‘input en feedback’ komen we steeds dichter bij het 

optimale model. 

De resultaten in 2015 (IFKS-kampioen in de A-, B- en 

C-klasse en meer dan 20 dagoverwinningen in SKS en 

IFKS) en de positieve ervaringen van de schippers, zijn 

voor ons een bevestiging van ons uitgangspunt:  

Kennis en ervaring geeft resultaat!
Om deze kennis en ervaring op een nog hoger plan te 

brengen, hebben wij een aantal bijeenkomsten met 

skûtsjeschippers en [wedstrijd]zeilers uit andere klassen 

georganiseerd, waarbij ze met elkaar en met onze 

ontwerpers in gesprek gaan om ervaringen uit te 

wisselen. 

Doeksoorten 
Voor de SKS gebruiken we voor de grootzeilen 14.5oz 

Tanbark Polykote van Contender. Dit doek wordt al jaren 

tot grote tevredenheid door ondermeer het Grouster 

Skûtsje gebruikt. 

Het 750gr Tanbark van Dimension Polyant – wat 

voorheen ook wel werd gebruikt – is door de leverancier 

uit productie gehaald en dus niet meer leverbaar. 

Voor de fokken hebben we de keuze uit: 560 en 640gr 

wit UV van Diminsion Polyant en de nieuwe doeksoort 

12.5oz Fibercon Pro Radial Polykote wit van Contender.  

Molenaar Skûtsje-training en -coaching
Een skûtsje, een nieuwe set zeilen... en dan?
Steeds vaker vragen klanten ons om meer informatie en 

hulp bij het zetten van de nieuw geleverde  zeilen. Helaas 

kost dat vaak meer tijd en inzet dan die wij als zeilmakers 

hebben.

Om deze vraag toch positief te kunnen beantwoorden 

hebben wij niemand minder dan meervoudig SKS- 
kampioen Douwe Visser van ‘de Sneker Pan’ bereid 

gevonden om zijn kennis en ervaring met andere gemoti-

veerde zeilers te delen. Wedstrijdzeilen – en dan met 

name met een skûtsje – is zijn passie.

Wedstrijdzeilen op een skûtsje is zeer complex. Materiaal 

en schip moeten goed zijn en dan begint het pas... 

De mast, de voorstag, de zwaarden: alles moet op de 

juiste plaats staan. Dat doe je met  kennis, ervaring en 

gevoel. 

Het zijn maar een paar voorbeelden, maar o zo belangrijk! 

Het zijn onderdelen die zijn te trainen, zowel in theorie 

als in de praktijk.

Zeilmakerij Molenaar heeft een aantal programma’s  

samengesteld, waarbij de skûtsjesiler kan profiteren van 

de kennis en ervaring van de zeilmaker en de zeiler.

Bent U naar aanleiding van bovenstaande 
nieuwsgierig geworden? Bel, mail of kom 
langs om de mogelijkheden te bespreken.

S kS k û t s j e s i l e n  i s  m y n  n o c h t !t s j e s i l e n  i s  m y n  n o c h t !
L a v e r j e  e n  s o m s  f o a r  d e  w y n .L a v e r j e  e n  s o m s  f o a r  d e  w y n .  
Deze mooie tekst is voor de schipper en zijn bemanning bedoeld, maar het ontwerpen 

en de productie van Skûtsjezeilen is meer iets voor Zeilmakerij Molenaar.

Profiteer nu van onze najaarsaanbieding: Bij bestelling en meting voor 1 december 2015 
geldt een speciale najaarskorting. Bel, mail of kom langs voor deze aanbieding.


