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OVER ONS:
In het kort kan Zeilmakerij Molenaar omschreven worden als een
bedrijf met een passie voor watersport. Een belangrijke kracht
van Zeilmakerij Molenaar is onze stevige band met de dagelijkse

Onderhoud Tips & Tricks

praktijk van de zeilsport. In alle geledingen van onze organisatie
werken professionals met een passie voor zeilen. Hierdoor

2021 in vogelvlucht

maken we razendsnel de koppeling tussen uw wensen en de
praktische mogelijkheden, waarbij onze service altijd begint met

Interview
12voetsjollenclub
Doeksoort voor
eenheidsklassen
10 vragen aan . . .

een goed gesprek. En als u dat op prijs stelt, gaan we graag met
u mee het water op. Het is een toegewijde aanpak die steevast
leidt tot zeilen van topkwaliteit. Niet onbelangrijk: de zeilen van
Molenaar zijn niet complex en daarom ontzettend
gebruiksvriendelijk. Of u nou een toer of een fanatiek
wedstrijdzeiler bent, met Zeilmakerij Molenaar merkt u hoe
veelzijdig een zeilmaker kan zijn.

Vacature: allround
medewerker

De Zeilmakerij heeft een zeer rijke historie. Het bedrijf is

Eindejaars informatie

Daar is uiteraard veel over te vertellen. Voor meer informatie

opgericht in 1720! Dat maakt dat wij 300 jaar ervaring hebben.
over ons en onze historie klik hier

ONDERHOUD
TIPS & TRICKS
Je kunt nooit voorzichtig genoeg zijn met je
materiaal. Een beginnend scheurtje in uw
genua, een gebroken zeillat in uw grootzeil,
slijtage aan uw trimlijn of beginnende slijtage
aan uw verstaging. Het is belangrijk om al
deze zaken regelmatig te controleren of te
laten controleren. Wij verzorgen deze

HET SEIZOEN 2021
IN VOGELVLUCHT

werkzaamheden graag voor u. Vraag naar de

Via deze weg willen we jullie graag een klein stukje

mogelijkheden: info@zeilmakerijmolenaar.nl

meenemen in een voor ons wederom bijzonder jaar. De
corona bleef als een koude deken over ons heen hangen.

Ook hebben we een aantal handige tips voor u
op een rijtje gezet. Bekijk ze hier

Maar er werd weer gevaren! Uiteraard veel recreatief. We
krijgen altijd veel mooie plaatjes van tevreden klanten die
onderweg zijn naar Terschelling of op andere plaatsen
genieten van hun vrijheid. Maar er waren ook verschillende
wedstrijden en grotere evenementen die niet doorgingen. De
skûtsjes leken hun opwachting te maken na een jaar van
afwezigheid maar de SKS en IFKS kampioenschappen
werden op het laatste moment toch (weer) gecanceld. Omdat
het er lang naar uitzag dat het door zou gaan hebben we toch
nog vele zeilen en fokken mogen maken tijdens de
voorbereiding. Wij hopen deze volgend jaar uiteraard samen
met u op het water te mogen bewonderen! De Sneekweek
werd omgetoverd tot de de Sneeker Zeil Olympiade en zo zijn
er nog wel wat voorbeelden te noemen. Gelukkig gingen
genoeg (kleinere) evenementen wel door. Dit jaar heeft weer
heel wat nieuwe Nederlands kampioenen opgeleverd. Mensen
hebben weer kunnen genieten van het spelletje en het
gezellige samenzijn. Dit is natuurlijk ook goed nieuws voor de
zeilmaker, we merken dat mensen voor dit soort weekenden,
vakanties en wedstrijden toch nog graag een keer investeren
in een nieuwe set zeilen of andere zaken aan boord.

DE MEEST ALLROUND ZEILMAKER VAN NEDERLAND.
''IEDERE ZEILER HEEFT ZIJN EIGEN, UNIEKE VERHAAL. DAT KUNNEN WIJ WETEN OMDAT
WE NAAST ZEILMAKERS ZELF OOK FANATIEKE (WEDSTRIJD) ZEILERS ZIJN.''

INTERVIEW 12
VOETSJOLLENCLUB
We krijgen vaak de vraag vanuit klasseorganisaties of we eens wat willen vertellen
over ons vak. Daar werken we natuurlijk graag
aan mee. Ditmaal werden er 15 vragen

DOEKSOORT VOOR
EENHEIDSKLASSEN
Als wedstrijdzeiler wilt u het maximale uit uw zeil halen.
Daarom heeft Contender Sailcloth speciaal voor u

aangeleverd door Hero Breuning van de 12
voetsjollenclub. Aan Jaap Jongsma om deze
vragen naar eer en geweten te beantwoorden.
Dit resulteerde in een leuk verhaal waar allerlei
informatie samen komt. Op onze website is het
artikel online te lezen.

Fibercon® Competition met een extreem vormstabiele
polyurethaan coating ontwikkeld. Dankzij deze Polykote
finish heeft Fibercon® Competition aan meerdere
kampioenschappen bijgedragen dan enig ander zeildoek.
De Polykote finish is een speciaal ontwikkelde polyurethaan
coating die niet alleen een harde laag op, maar ook een
vormvaste verbinding tussen de garens vormt. Dat
garandeert een vrijwel volledige maar toch goed trimbare
stabiliteit van het doek.
Waarom kiezen wij voor het polykote ripstop?
Vormvast
Harde finish
Levert al jarenlang de beste prestaties
Vooral de vormvastheid en de harde finish laag is voor ons
een heel belangrijk aspect. Hierdoor zit er weinig tot geen
rek in de materialen waardoor we het top product kunnen
leveren waar wij al jaren voor staan! Eventueel kunt u ook
kiezen voor het polykote RSQ. Let wel: dit doek is zachter
en daardoor minder vormvast.

'WAAR MEER SPANNING KOMT, DÁÁRHEEN WORDT DE BOLLING IN
HET DOEK GETROKKEN'
BEKIJK HET HELE INTERVIEW OP ONZE WEBSITE

VACATURE:
ALLROUND
MEDEWERKER
Zeilmakerij Molenaar is al jarenlang een begrip
in de zeilsport! Daar is door verschillende
generaties hard voor gewerkt en daar zijn we
trots op. Zin om mee te draaien in dit prachtige
bedrijf?
Elk jaar komen er weer vele tuigage en

Uitdagingen

reparatie klussen voorbij. Om al het werk in het

Er is hier elke dag veel te leren.

voorjaar aan te kunnen zijn we, voor bepaalde

Het drukke watersportseizoen.

tijd, op zoek naar een jonge enthousiaste en

Flexibiliteit.

leergierige collega! Werk je graag met je

Fouten durven maken.

handen? Dan kan je onze vakkundige

Soms uit je comfort-zone stappen.

medewerkers goed ondersteunen en de fijne

Oplossingsgericht.

kneepjes van het vak leren!
Verwachtingen
Heb je affiniteit met de watersport en ben je

Je hebt affiniteit met de watersport.

ontzettend handig en leergierig? Zie je jezelf

Je hebt (minimale) ervaring als zeilmaker/tuiger.

als een allround inzetbare aanpakker? Wil je

Je bent leergierig.

alles weten over tuigages en veel met

Je bent technisch ingesteld.

(zeil)boten en jachten bezig zijn? Bij

Je bent sociaal en communicatief vaardig.

Zeilmakerij Molenaar krijg je de mogelijkheid

Je hebt ambitie om producten op te leveren waar je trots

om dit allemaal te doen.

op bent en waar de klant blij mee is.
Leuke dingen
Afwisselend en uitdagend werk.
Ruimte om persoonlijk te groeien.
Aardige (en slimme) collega's met zeer goede humor.
Hard werken gecombineerd met een goede sfeer.
Je kunt leren van mannen met vele jaren ervaring.

ENTHOUSIAST GEWORDEN NAAR AANLEIDING VAN DE BOVENSTAANDE VACATURE?
REAGEER DAN SNEL VIA INFO@ZEILMAKERIJMOLENAAR.NL EN MISSCHIEN
ZIEN WE JOU BINNENKORT WEL BIJ ONS OP DE WERKLOER.....

10 VRAGEN AAN:
Sailing Satisfaction
Drie jongens met een droom: Zeilen rond de
wereld! Van optimist, flits en diverse andere
eenheidsklasse boten doorgegroeid naar de
grotere jachten. In 2018 zeilend naar
Denemarken hebben we de smaak te pakken
gekregen van het zeilen op zee. Begin januari
2021 hebben we de knoop doorgehakt en
hebben we besloten om te gaan reizen en zijn
we actief gaan zoeken naar een schip.
Uiteindelijk hebben we in Zeeland het
geschikte schip gevonden: een Doug Peterson
51, Een one off zeilschip gebouwd van een
Engeland. Licht, sterk en niet onbelangrijk

EINDEJAARS INFORMATIE

snel! Kortom een echte zeiler en dat is iets wat

2021, het zit er alweer bijna op... wederom een bewogen

ons past. De bedoeling is dat we 1 juni 2022

jaar! Samen met onze crew zijn we gelukkig gezond

vertrekken voor onze zeilreis. De komende

gebleven en gaan we met zijn allen optimistisch het nieuwe

maanden staan in het teken van het klaar

jaar in. Langs deze weg willen wij u bedanken voor het

maken van het schip en het zelf voorbereiden

vertrouwen en de aangename samenwerking en wensen wij

voor deze reis. Deze reis is te volgen via onze

u prettige kerstdagen en een goed en gezond 2022!

kevlar composiet op de Green Marine werf in

website of via de social media kanalen.
Op vrijdag 24 december om 12.00 uur sluiten wij onze
Lees het artikel hier!

deuren. Wij gaan er ook even 2 weekjes tussenuit en staan
in het nieuwe jaar vanaf Maandag 7 januari 08.00 uur weer
fris en fruitig voor u klaar.
We zijn deze 2 weken (op afspraak) wel beschikbaar voor
het halen of brengen of andere zaken. Wij ontvangen
daarvoor graag (ruim) van te voren een e-mail of bericht.

'WE VERTREKKEN 1 JUNI VOOR ONZE ZEILREIS. DE KOMENDE MAANDEN STAAN IN
HET TEKEN VAN HET KLAAR MAKEN VAN ONS SCHIP.'

