"Een zeiler die wil experimenteren moet in balans met zichzelf
zijn."
Jaap Jongsma over insnijden en aansnijden
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Het dienstbetoon van zeilmaker Jaap Jongsma gaat ver. In tegenstelling tot de andere
geïnterviewden komt hij naar de interviewer toe. Met zijn hele familie. De redactie voelde de
Friese zeilmaker een uur lang aan de tand en ontlokte hem een paar uitspraken die de
moeite van het opschrijven meer dan waard waren.
Jaap, als je de foto's in dit magazine inkijkt zie je op heel veel plaatsen Molenaar zeilen.
Jaap Jongsma en de firma Molenaar zijn al heel lang met elkaar verbonden. Hoe is die
verbintenis eigenlijk ontstaan?
"Na de middelbare school wist ik eigenlijk nog niet goed wat ik wilde. Ik heb een jaar op de
pedagogische academie gezeten. Toen moest ik stage lopen. Zaten die kinderen zowat op
mijn rug en wist ik, dit gaat het niet worden. Daarna ben ik verkeerstechniek gaan doen aan
de HTS in Leeuwarden. Mijn interesse lag bij het waterverkeer, maar tijdens de studie deed
ik niet veel anders dan kruispunten, taluds en viaducten tekenen. Dat interesseerde me niks.
Ik wilde waterverkeer doen! Op een dag zag ik op teletekst een advertentie 'leerlingzeilmaker gevraagd'. Dat leek me wel wat. Ik ben er op afgestapt en had meteen een klik".
Je had een klik met .... ?

"In feite met Pim Schurink, de man die in 1986 Molenaar zeilen runde. Ingenieur Schurink.
Het was een aardige man, die een goede leermeester was. Ik kwam op het juiste moment
binnen. Het computertijdperk stond nog in de kinderschoenen. Meneer Schurink deed
voornamelijk de boekhouding en liet het maken van zeilen over aan zijn leerling-zeilmaker.
Dat was ik dus. Al snel schaften we een computerprogrammaatje aan en daar begon het".
Gebruik je die programma's ook voor skûtjes en andere platbodems?
"Alles wat bij ons de deur uitgaat is in de computer geweest; eenheidsklassen, ronde en
scherpe jachten. Torentuigen, gaffelzeilen, alles. Voor het uittekenen van de banen hebben
we een plottertafel. Dat is een aardige investering. We verwerken dat vervolgens met de
hand. Er komt dubbelzijdig plakband aan te pas en dan een 'hotknife' om te snijden. De
aanschaf van die machine was best spannend. Maar we hebben er nooit spijt van gehad"
Er zijn twee soorten bolling, meen ik te weten. Kan je het verschil in beeldende woorden
uitleggen aan de lezer?
"De ingesneden bolling is eigenlijk het grootste deel van je ontwerp. Die bepaalt de
driedimensionale vorm van het zeil. De bolling ontstaat door de banen van het doek niet
rechthoekig te maken, maar aan de randen iets smaller dan in het midden. Hoeveel smaller,
dat hangt dan weer af van welke vorm je optimaal vindt.
Dan heb je de aangesneden bolling. Dat is de ronding ter plaatse van de giek, de gaffel en
de mast. Die kan je er gedeeltelijk uittrekken door het buigen van de rondhouten. Dat is
prima, maar dat mag niet de driedimensionale vorm van je zeil aantasten. Dat laatste
beïnvloed je, als het goed is, door de trim van het zeil".
Is de verhouding tussen ingesneden en aangesneden bij alle bootsklassen het zelfde?
Hier komt de kweekschoolervaring van de zeilmaker om de hoek kijken. Jongsma doceert:
"Ik leg dat altijd uit door een ijszeiler te vergelijken met een Optimist. Een ijszeiler heeft
nauwelijks weerstand. Hij moet wel op gang komen en versnellen. Daar heb je bolling voor
nodig. Eenmaal op snelheid moet het zeil steeds vlakker worden. Dat bereik je door
mastbuiging. Een Optimist of een Twaalfvoetsjol doet aan de wind niet veel anders dan een
beetje tegen de golven opbeuken. Daar moet je dus wel wat bolling overhouden als je je
schoot aanhaalt. Zeg jij nou maar waar een 16m2 het meeste op lijkt.
Hoe is de zeilmaker zelf eigenlijk aan het wedstrijdzeilen verslingerd geraakt?
"Nou ja, ik ben natuurlijk Fries, dat helpt al natuurlijk. Mijn vader had een aantal ongemeten
toer-zestienkwadraten gehad en het was in 1978, geloof ik, dat ik tegen mijn vader zei
'moeten we niet eens aan een kwadraat waarmee je ook wedstrijden mag zeilen, met een
meetbrief?' Mijn vader wilde ook wel. We hebben toen de 3331 gekocht er zijn er voor het
eerst mee naar Sneek geweest. We werden tweede of derde in de B2 of B3. Op een
gegeven moment kwam de 4280, een Kerkhoven-Jansma, zo is het ingegeven".
Vanaf welk moment kreeg Jaap Jongsma het idee dat hij het zeilen in de kwadraat een
beetje onder de knie kreeg?

"Het ging in twee etappes. Op een gegeven moment had ik in de gaten hoe je als eerste bij
de eerste boei moest komen. Dat is al belangrijk, maar niet het hele verhaal. Daarna is het
zaak om zo snel mogelijk in je ritme te komen en daarmee bedoel ik dat je de slingeringen
van de wind in je voordeel ombuigt. Simpel gezegd, maar niet altijd uitvoerbaar, zeker niet
als je na de eerste boei te snel in het defensief gaat. Nu vaar ik voor 90% op eigen
waarneming en de rest op controleren. Nu ik de vinger bij mijzelf op de gevoelige plek heb
weten te leggen gaat het een stuk beter".
We hebben het maar zelden over de rol van de fokkenist ....
"Ik vaar al jaren met Jeanet en met Hieko Seinen. Hij vindt een dikke beuk prachtig. We
overleggen niet heel veel. Soms zit het ook tussen de oren. Ik heb een keer tegen Hieko
gezegd 'zullen we het eens uit ons hoofd zetten dat we het met licht weer niet kunnen?'.
Aldus geschiedde en we wonnen de hoofdprijs. Zo eenvoudig kan het soms dus zijn.
Vanuit mijn professie is het soms handig om fokkenist te zijn. Die zie je dingen weer heel
anders. Je hebt meer tijd om om je heen te kijken. Qua sportiviteit ook heel leuk!"
Zijn er zeilen te maken die het omslaan kunnen uitstellen? Vaak is het toch de fok die als
eerste bak komt te staan en de fokkenist die de schoot dan niet meer uit de klem krijgt ...
"Met een heel vlak zeil heb je veel minder druk. Maak het achterlijk open en er kan met veel
wind weinig meer gebeuren. Aan de andere kant, zo'n platte fok reageert wel heel kritisch op
windschiftingen. Je moet dus wel blijven sturen. Voor een skûtsje zal ik nooit een heel vlakke
fok maken, want van richting veranderen gaat bij zo'n ding heel traag. Je moet wel een
geweldige fokkenist hebben om de draaiingen dan goed op te vangen".
Verkoop je alle zeilen aan alle zeilers? Of zeg je ook wel eens, ik denk dat dit of dat voor jou
niet de goede keuze is?
"We proberen zeilen te maken die in principe goed leesbaar en trimbaar zijn. We verschaffen
de zeilers een goede basis. Alles is bespreekbaar, maar niet alles is zinvol. Ik wil niet te veel
variabelen opzetten, want dat krijg ik geen ondubbelzinnige terugkoppeling van de zeilers
meer. Daar kan ik niet meer op doorontwikkelen. We hebben een paar zeilers in de vloot die
geven mij informatie over hoe-en-wat en daar proberen we iets mee te doen".
"Als je een zeil wilt testen moet je extreem over de grens heengaan. Dan voel je wat er
gebeurt en daarna neem je een paar stapjes terug. Soms is de tolerantie groot. Soms is hij
klein. Met een intolerant zeil kunnen maar weinig mensen overweg. Het hangt ook van de
taakverdeling aan boord af. Kan de stuurman zich concentreren op bootsnelheid of moet hij
zich ook me de tactiek bezig houden? Dat soort dingen."
Waarom heeft het meer dan tachtig jaar geduurd om een ideaal 16m2-zeil te maken. Kon
dan niet sneller?
"Ik denk dat er nog steeds ruimte is voor verbetering. We zijn niet uitontwikkeld. Denk aan de
verlenging van de onderste zeillat. Je kunt het diepste punt van de bolling op 35, 36 of 37%
neerleggen. Dat maakt een wereld van verschil. De entreehoek van 40, 45 of 60 graden zijn.
Er zijn nog wel wat smaken die net dat verschil maken".

Kan jij als je een zeil ontlabelt het verschil zien tussen merk A, B, C of Molenaar?
"O zeker, ik zie verschillen in afwerking, in stiksel en in zeilvorm. Niet met de ogen dicht,
maar ik haal ze er zo uit. We maken natuurlijk veel gaffeltuigen. Die zijn vaak van ons. Dat is
het imago van de firma Molenaar sinds het einde de negentiende eeuw, maar we kunnen
meer. We willen onze klanten ook graag persoonlijk kennen. Je kunt wel naar een
internationaal vermaarde zeilmakerij voor een 16m2-zeil toegaan, maar dat wordt toch een
avontuur. Computers zijn nu eenmaal niet alles. Je hebt ook input van de ervaren zeilers
nodig, zoals iconen als Peter Hoogendam of Maurice Schonk in de Pampus. Een Fries zal
niet snel een zeil in Baltimore of Londen bestellen. Laat staan een voile uit Parijs."
Hoe zie je de toekomst van de zeilwedstrijdsport in Nederland?
"De jeugd heeft niet heel veel interesse om een boot te bezitten. Het heeft iets met geld te
maken en eerste levensbehoefte. Bezit doet ze steeds minder. Ze huren liever. De aanwas
blijft een beetje achter. Ik ben daarom wel blij dat we in Friesland weer verse instroom in de
kwadraat hebben. Qua omzet en winst waren de wedstrijdzeilers nooit zo heel belangrijk.
Qua uitstraling, aantallen en leerpunten wel".
Reparatie van zeilen, wat betekent dat voor Molenaar?
"In tijden van economische crisis zien we inderdaad meer reparaties langskomen. Vaker dan
nieuwbouw. Je moet wel onderscheid maken tussen een naad die los geraakt is of een
scheur in het zeil. Naden kan je weer gewoon vastzetten. Uitgesteld onderhoud kan kostbare
gevolgen hebben. Een scheur in het zeil beïnvloedt na reparatie je driedimensionale vorm.
Als toerzeil kan het dan nog prima dienst doen, als wedstrijdzeil zou ik het niet meer willen
aanbevelen. Mijn zoon Jens is nu fulltime met reparatie bezig. Sommige schades zijn
moeilijker dan het maken van een nieuw zeil. Bijvoorbeeld omdat je midden in een zeil niet
zomaar even met je naaimachine aan de slag kunt".
Op dit punt aangekomen worden de rollen omgekeerd. Jongsma vraagt aan zijn interviewer
wat hij van de diverse zeilmakers vindt. Jongsma luistert aandachtig en absorbeert. Komt
daarna met een belangrijke conclusie: "Een zeiler die een beetje wil experimenteren moet in
harmonie met zichzelf zijn, rust in de kop hebben, niet gestrest in de boot zitten".
Slotvraag: waarom zouden mensen 16m2 moeten gaan zeilen?
"Omdat wij het leuk vinden, toch? We moeten de verjonging goed begeleiden. Er wordt
sportief gezeild. De sfeer is eigenlijk heel prettig. Aan ons de eer om het leuk te maken en te
houden!"

