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ZEILMAKERIJ VAN DER WERF



AL 45 JAAR PRODUCEREN WE JACHTZEILEN, KAPPEN EN 

HOEZEN IN ONZE EIGEN ZEILMAKERIJ. ZEILEN MAKEN IS EEN 

AMBACHT DAT WIJ MET PASSIE UITVOEREN EN BEHEERSEN. 

We combineren dit ambacht met de nieuwste technieken, zodat we 
kunnen inspelen op uw wensen en de kwaliteit gewaarborgd blijft. 
Daarvoor werken we met innovatieve software en hoogwaardige 
plot- en lasermachines. 

We zijn altijd op de hoogte van de laatste informatie op het gebied 
van fabricageprocessen en verwerkingstechnische know-how. 
Door de uitstekende verstandhouding met onze zeildoekfabrikanten 
zijn we verzekerd van de laatste updates en beschikken we over de 
beste materialen die op de markt zijn. 

Zo leveren wij met passie de beste zeilen en kunt u genieten van 
de prachtige zeilsport.

45 JAAR AMBACHT EN INNOVATIEVE TECHNOLOGIE

PURE PASSIE VOOR 
ZEILEN MAKEN



DOORDAT WIJ ZEILEN IN EIGEN BEHEER PRODUCEREN, 

ZIJN WE IN STAAT OM OPTIMAAL IN TE SPELEN OP UW 

WENSEN. BEKIJK IN ONZE ZEILMAKERIJ ZELF HOE UW 

JACHTZEILEN, KAPPEN OF HOEZEN GEMAAKT WORDEN. 

Voordat we uw zeil ontwerpen, bespreken we met u waar het aan 
moet voldoen. We kijken samen naar uw wensen, uw boot en het 
gebied waar u meestal vaart. Met behulp van de nieuwste software 
maken we aan de hand daarvan het ontwerp.

U kunt in de zeilmakerij in Made zelf zien hoe onze ervaren 
zeilmakers met innovatieve apparatuur uw zeil snijden, in elkaar 
stikken en afwerken. In onze zeilmakerij werken we met de 
nieuwste snijmachine voor het volautomatisch snijden van 
hoezen, huiken en zelfs buiskappen. 

Bezoek ook onze showroom. Op ruim 600 vierkante meter winkel–
oppervlak presenteren we daar ons brede assortiment van 
watersportartikelen. Wij voorzien u graag van deskundig advies.

KIJK ZELF HOE UW ZEIL GEMAAKT WORDT

BEZOEK ONZE
ZEILMAKERIJ



Up to date blijven en mee gaan met de ontwikkelingen, dat is 
belangrijk voor ons. De ontwikkelingen gaan snel, ook in de 
watersport, en wij lopen daarin voorop. In onze zeilmakerij werken 
we met de nieuwste snijmachine voor zeilen, hoezen, huiken en 
zelfs kappen. De machine maakt het mogelijk om met zijn vacuüm 
transport in 1 keer een rol doek tot diverse zeilen, hoezen etc. te 
snijden. Het ingenieuze systeem zorgt ervoor dat dit volautomatisch 
mogelijk is. 

Wat dan nog rest, is het in elkaar stikken en afwerken van het 
zeil. Hierbij komt dan toch ook onze ervaring van het oude 
zeilmakersambacht om de hoek kijken, want een deel van deze 
handelingen worden nog steeds door onze ervaren zeilmakers 
met de hand gedaan. In combinatie met de nieuwste en beste 
software voor het ontwerpen van jachtzeilen zijn wij daarom nog 

beter in staat deze op uw wensen af te stemmen. We kijken samen 
naar uw wensen, uw boot en het gebied waar u graag vaart. Alle 
jachtzeilen, kappen en hoezen produceren we in onze eigen 
zeilmakerij. De kwaliteit is daardoor gewaarborgd en flexibiliteit 
vanzelfsprekend. Door de uitstekende verstandhouding met onze 
zeildoekfabrikanten zijn we verzekerd van de laatste updates en 
beschikken we over de beste materialen die op de markt zijn. We 
zijn altijd op de hoogte van de laatste informatie op het gebied van 
fabricageprocessen en verwerkingstechnische know-how. Hierdoor 
kunnen we continu de nieuwste technieken toepassen, het beste uit 
de zeilen halen en uitstekend inspelen op uw persoonlijke wensen. 

Of het nu een toertocht over de plassen is, een wereldreis, een 
clubwedstrijd of een landskampioenschap, een passende oplossing 
is altijd voorhanden. 

MAATWERK AFGESTEMD OP UW BOOT, VAARGEDRAG EN VAARGEBIED

JACHTZEILEN



(Buis)kappen, cabrioletkappen, zeilhuiken en rolfokhoezen worden 
altijd op maat gemaakt. De kappen worden voorzien van alle 
persoonlijke wensen zoals handgrepen, gsm zakjes, led verlichting, 
extra steunen en grijpstroken van o.a. leer. Ze kunnen vervaardigd 
worden van verschillende materialen en zijn leverbaar in vele 
kleuren. De buiskappen van Zeilmakerij van der Werf vallen op door 
hun strakke uiterlijk en goede afwerking. Ze zijn ontwikkeld volgens 
de laatste trends en één met het ontwerp van de boot.

Helemaal nieuw is het stylen van uw schip. Door samenwerking met 
vele leveranciers en aanschaf van de juiste apparatuur zijn we in 
staat om uw schip van binnen en buiten tot een mooi totaalplaatje 
te maken.

In samenspraak met u kunnen we u een voorstel doen dat zo ver 
kan gaan dat we zeilkleding, jachtzeilen, interieur, striping op het 
schip, kappen en hoezen allen op elkaar afstemmen.

Vraag naar de mogelijkheden, u zult versteld staan.

NIEUW

HOEZEN EN
KAPPEN

JACHT
STYLING



GROOTZEILEN

GROOTZEIL BASIC 

• Banenpatroon horizontaal gesneden (haaks op het achterlijk)
• Voorlijk: touwlijk of leuvers
• Standaard zeillatten
• Roestvrijstalen perskousen
• Reguleerlijn van voorgerekte lijn 
• Verdubbeling laagsgewijs opgebouwd 
• Ademende bijpassende zeilzak

Het zeildoek is ontworpen voor de recreatiezeiler. Het bevat 
hoogwaardige, maar iets dikkere garens. Het weefproces van dikkere 
garens verloopt sneller, waardoor het doek gunstiger geprijsd is.

GROOTZEIL CRUISING

• Banenpatroon horizontaal gesneden (haaks op het achterlijk)
• Voorlijk: touwlijk of leuvers
• Standaard zeillatten
• Roestvrijstalen perskousen
• Reguleerlijn van voorgerekte lijn met clamcleat
• Verdubbeling radiaal vierkant opgebouwd hoeken extra verstevigd 

met zware band 
• Ademende bijpassende zeilzak

Het zeildoek is ontworpen voor de toerzeiler in optimale balans tussen 
vormvastheid, duurzaamheid en rentabiliteit. Het is bovendien makkelijk 
te hanteren.

GROOTZEIL PERFORMANCE

• Standaard cross-cut uitvoering
• Voorlijk: touwlijk of leuvers
• Standaard zeillatten
• Roestvrijstalen perskousen
• Reguleerlijn van dyneema in achterlijk met high performance clamcleat
• Radiaal rond opgebouwde verdubbelingen
• Dieptelijnen en tell-tales in kleur naar wens hoeken extra verstevigd 

met zware band 
• Ademende bijpassende zeilzak

Het performance zeildoek is ontworpen om aan hoge eisen te 
voldoen. Het is geschikt voor de zeiler die graag wat extra aandacht 
besteedt aan de trim. Het zeildoek is vormvast en presteert goed in alle 
omstandigheden.



GROOTZEILEN

GROOTZEIL PERFORMANCE  
LAMINAAT UITVOERING

• Cross-cut uitvoering
• Voorlijk: touwlijk of leuvers
• Extra lange zeillatten
• Roestvrijstalen perskousen
• Reguleerlijn van dyneema in achterlijk met performance clamcleat
• Radiaal rond opgebouwde verdubbelingen
• Standaard dieptelijnen en tell-tales in kleur naar wens
• Hoeken extra verstevigd met zware band 

• Ademende bijpassende zeilzak

Het performance laminaat zeildoek is ontworpen om aan hoge eisen 
te voldoen. Het is geschikt voor de zeiler die graag wat extra aandacht 
besteedt aan de trim. Het zeildoek is extreem vormvast en presteert 
uitstekend in alle omstandigheden. Ideaal voor lange tochten en de club 
wedstrijdzeiler.

GROOTZEIL PERFORMANCE 
TRI RADIAAL LAMINAAT UITVOERING

• Tri radiaal uitvoering
• Voorlijk: touwlijk of leuvers
• Extra lange zeillatten
• Roestvrijstalen perskousen
• Reguleerlijn van dyneema in achterlijk met performance clamcleat
• Radiaal rond opgebouwde verdubbelingen
• Standaard dieptelijnen en tell-tales in kleur naar wens
• Extra shape-control door radiale indeling van het banen patroon 
• Hoeken extra verstevigd met zware band 

• Ademende bijpassende zeilzak

Het performance radiaal laminaat zeildoek is ontworpen om aan hoge 
eisen te voldoen. Het is geschikt voor de zeiler die graag wat extra 
aandacht besteedt aan de trim. Het zeildoek is extreem vormvast en 
presteert uitstekend in alle omstandigheden. Ideaal voor lange tochten 
en de club wedstrijdzeiler.



FOK / GENUA

GENUA BASIC 

• Banenpatroon horizontaal gesneden (haaks op het achterlijk)
• Voorlijk luff tape 
• Roestvrijstalen perskous
• Reguleerlijn van voorgerekte lijn 
• Verdubbeling laagsgewijs opgebouwd 
• Ademende bijpassende zeilzak

Het zeildoek is ontworpen voor de recreatiezeiler. Het bevat 
hoogwaardige, maar iets dikkere garens. Het weefproces van dikkere 
garens verloopt sneller, waardoor het doek gunstiger geprijsd is.

GENUA CRUISING 

• Banenpatroon horizontaal gesneden (haaks op het achterlijk)
• Voorlijk Luff tape 
• Roestvrijstalen perskous
• Reguleerlijn van voorgerekte lijn met cruising clamcleat
• Verdubbeling radiaal vierkant opgebouwd
• Hoeken extra verstevigd met zware band 
• Ademende bijpassende zeilzak

Het zeildoek is ontworpen in optimale balans tussen vormvastheid, 
duurzaamheid en rentabiliteit. Het is bovendien makkelijk te hanteren.

GENUA PERFORMANCE 

• Standaard cross-cut uitvoering
• Radiaal rond opgebouwde verdubbelingen
• Voorlijk Luff-tape 
• Roestvrijstalen perskous
• Reguleerlijn van dynema in achterlijk met performance clamcleat
• Standaard dieptelijnen en tell-tales in kleur naar wens
• Hoeken extra verstevigd met zware band 
• Ademende bijpassende zeilzak

Het performance zeildoek is ontworpen om aan hoge eisen te 
voldoen. Het is geschikt voor de zeiler die graag wat extra aandacht 
besteedt aan de trim. Het zeildoek is vormvast en presteert goed in alle 
omstandigheden.



FOK / GENUA

GENUA PERFORMANCE
LAMINAAT UITVOERING

• Cross-cut uitvoering
• Radiaal rond opgebouwde verdubbelingen
• Voorlijk luff-tape 
• Roestvrijstalen perskousen
• Reguleerlijn van dynema in achterlijk met performance clamcleat
• Standaard dieptelijnen en tell-tales in kleur naar wens
• Hoeken extra verstevigd met zware band 
• Ademende bijpassende zeilzak

Het performance laminaat zeildoek is ontworpen om aan hoge eisen 
te voldoen. Het is geschikt voor de zeiler die graag wat extra aandacht 
besteedt aan de trim. Het zeildoek is extreem vormvast en presteert 
uitstekend in alle omstandigheden. Ideaal voor lange tochten en de club 
wedstrijdzeiler.

GENUA PERFORMANCE
TRI RADIAAL LAMINAAT UITVOERING

• Tri radiaal uitvoering
• Radiaal rond opgebouwde verdubbelingen
• Voorlijk: touwlijk of leuvers
• Roestvrijstalen perskousen
• Reguleerlijn van dynema in achterlijk met performance clamcleat
• Standaard dieptelijnen en tell-tales in kleur naar wens
• Extra shape control door radiale indeling van het banen patroon 
• Hoeken extra verstevigd met zware band 
• Ademende bijpassende zeilzak

Het performance radiaal laminaat zeildoek is ontworpen om aan hoge 
eisen te voldoen. Het is geschikt voor de zeiler die graag wat extra 
aandacht besteedt aan de trim. Het zeildoek is extreem vormvast en 
presteert uitstekend in alle omstandigheden. Ideaal voor lange tochten 
en de club wedstrijdzeiler.



PERFORMANCE SPECIALS

RACE 

Race zeilen zijn geschikt voor de veeleisende zeiler die pure 
performance als prioriteit heeft en waarvoor de levensduur op een 
tweede plaats komt. Onze serie race zeilen is in vele uitvoeringen 
verkrijgbaar. Van triradiale membraam zeilen tot panel laminaat. 
Gebruikte materialen kunnen variëren van polyester tot aramide en zelfs 
carbon. Deze zeilen worden specifiek berekend naar de wensen van de 
klant, eventueel rekening houdend met de klasse-regels.

Door actief samen te werken met diverse software leveranciers en 
ontwerpbureaus kunnen we voor u zeilen ontwerpen tot aan American’s 
Cup niveau. De race zeilen zijn uit te voeren met bedrijfslogo’s en/of 
sponsor-uitingen en kunnen in afwerking helemaal toegespitst worden 
op uw persoonlijke wensen.

Bij race zeilen kan niet worden uitgegaan van een standaard uitvoering. 
Het is een echt maatwerk zeil waarin vele opties mogelijk zijn. U neemt 
samen met een van onze zeilmakers alle opties en wensen door en dan 
wordt er een persoonlijke offerte voor u gemaakt.

CHARTERLINE 

De Charterline optie is uitermate geschikt voor de duurzeiler. Deze optie 
is mogelijk op alle uitvoeringen, met uitzondering van de race en basic 
zeilen. Bij deze keuze wordt het zeil uitgevoerd in een 1 slag zwaarder 
doeksoort, de naden zijn extra breed en worden extra gestikt. De toch 
al ruime verdubbelingen worden nog groter en zwaarder afgewerkt. 
Alles staat hier in het teken van zwaar en degelijk. Bij weinig wind zijn 
deze zeilen wellicht te sterk, maar voor gebruik in de verhuur en voor 
wereldreizen, daar waar extreme degelijkheid boven performance gaat, 
is dit de ultieme optie.

PERFORMANCE SPECIALS 

Door de vele ontwikkelingen in de zeilwereld houdt het niet op bij de 
traditionele zeil-garderobe; code-0, screetcher, spinakker stag fokjes. 
Wij spelen in op de vele ontwikkelingen in doekgebruik en software. 
Geïnteresseerd wat er allemaal mogelijk is? Onze zeilmakers lichten u 
graag voor over de nieuwste trends en ontwikkelingen.



GENAKKERS/SPINAKKERS

TOUR GENAKKER

• Standaard maximaal 3 kleuren naar keuze
• Trimbaar door middel van dyneemalijn in voorlijk
• Reguleerlijn in achter- en onderlijk
• Toepassen van rolsysteem mogelijk
• Tevens ook volledig radiaal leverbaar
• Degelijk en stevig gecoat spinakker doek 

 
Een tour genakker gemaakt naar uw wensen en aan boord gemeten, 
is een veilig en gemakkelijk zeil dat breed te gebruiken is. Eventueel 
uitgerust met een lauching bag en furler systeem zorgt dit zeil 
voor jarenlang zeilplezier. Dit zeil is met een kleine bemanning zeer 
gemakkelijk te varen.

SPINAKKER /
ASYMMETRISCHE SPINAKKER

• Standaard maximaal 3 kleuren naar keuze
• De kleur van de lijken kan naar wens bepaald worden
• Reguleerlijn in alle lijken
• Leverbaar in runner, reacher en allround

Performance staat voorop bij een spinnaker, deze wordt dan ook standaard 
triradiaal ontworpen. Spinnakers worden gemaakt in verschillende 
doeksoorten. De juiste doeksoort wordt in samenspraak met u bepaald. Ook 
de vorm van dit zeil wordt aangepast naar uw wensen; of u nu wenst om diep 
te varen of juist op zoek bent naar een reacher. Ook voor licht en zwaar weer 
zijn er diverse oplossingen. De keuze voor de juiste doeksoort hangt af van 
gebruik, type boot en uw persoonlijke wensen.



B O O T T I E K  &  Z E I L M A K E R I J
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4921 PJ  Made 
T  +31 (0)162 68 23 16  
F  +31 (0)162 68 46 88  
E  info@zei lmaker i j .com
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