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DoornZeilmakerij, Verkoop

Van: DoornZeilmakerij [bendoorn@doornzeilmakerij.nl]
Verzonden: maandag 11 januari 2016 13:48
Aan: 'Verkoop'
Onderwerp: FW: Nieuw grootzeil voor de draak 243

 

 

http://www.facebook.com/doornzeilmakerij 

http://www.doornzeilmakerij.nl/n/category/portfolio/ 

 

 

Van: Klaas Vlaanderen [mailto:k.vlaanderen@icloud.com]  

Verzonden: zondag 20 september 2015 21:44 

Aan: bendoorn@doornzeilmakerij.nl 

Onderwerp: Fwd: Nieuw grootzeil voor de draak 243 

 
Onderin staat een type foutje,al met al een compliment ipv al met alleen ,vrgr Klaas 
 
Verstuurd vanaf mijn iPad 
 
Begin doorgestuurd bericht: 

Van: Klaas Vlaanderen <k.vlaanderen@icloud.com> 
Datum: 23 augustus 2015 18:25:09 CEST 
Aan: Ben van Doorn <bfvandoorn@kpnmail.nl> 
Onderwerp: Nieuw grootzeil voor de draak 243 

Beste Ben Doorn zeilmaker 
Sinds deze zomer ben ik in het bezit gekomen van een nieuw grootzeil, wat door Doorn 
Zeilmakerij is vervaardigd. 
Gezien de nauwkeurige"  snit " van het zeil werd het uitsnijden uitbesteed aan een zeilmaker 
met veel expertise, die een computer gestuurde uitsnijding pleegt met een computer 
programma van het originele draken wedstrijd zeil. 
Dit gaf mij veel vertrouwen dat er niet zo maar een zeil wordt uitgesneden. 
Het in elkaar zetten werd met een geavanceerde naaimachine gedaan, waarbij de hoeken en 
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het reef niveau een perfecte krachten gerichte opvang werden gestikt. 
Een hogere technische vaardigheid en expertise  kwamen wat mij betreft hierbij sterk naar 
voren. 
Maar ook het zelf ervaren als zeiler (de hr Doorn heeft ook een zeilboot) welke krachten 
hierbij een rol spelen,is wat mij betreft belangrijk om echt te weten maar ook te ondervinden 
waar het over gaat. 
Het zeil met doorlopende zeil latten laten een goede aansnijding van de wind zien bij een 
lage windsnelheid in de haven. 
Dit zorgt er voor, dat  ik bij het weg zeilen uit een smalle havengeul,veel power ervaar 
zonder fok. 
Ook bij het reven was de extra versterking een uitkomst, omdat we bij een harde wind teveel 
voorspanning op de reef hadden gezet, waarbij het zeil niet uitscheurde.(dit was onze eerdere 
ervaring met een ander goed draken zeil van een collega zeiler.) 
Al met alleen compliment aan de zeilmaker voor dit geleverde vakwerk. 
Verstuurd vanaf mijn iPad 


