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De Lijnenspecialist wil zeilers zoveel mogelijk zelf laten doen en investeert veel in instructiefilms, 
artikelen en workshops. Dit resulteert niet alleen in kostenbesparingen voor jou, maar het is vooral 
leuk om zelf veel kennis te hebben van het staand en lopend want. Uiteraard hebben wij specialisten 
in huis om je van dienst te zijn als je het liever aan ons overlaat. 

Trim je mast in vijf stappen 
De mast staat er na de winterstalling weer op en je verstaging is inmiddels handvast 
aangedraaid. Hoe zorg je dan voor de juiste spanning op de verstaging, zodanig dat het 
nieuwe seizoen optimaal en veilig gezeild kan worden? In vijf stappen leggen we uit hoe je 
dit zelf kunt doen. 

Of de mast nu van je schip is afgehaald of er tijdens de winter op is blijven staan, het is 
belangrijk om bij aanvang van elk zeilseizoen de mast weer goed te zetten. Een slecht 
getrimde mast zorgt niet alleen voor slechte zeilprestaties, maar ook voor mogelijk meer 
schade aan je tuigage.  

Heb je niet zo veel ervaring, dan geeft een wantspanningsmeter een goede referentie en is 
een handig hulpmiddel. Deze zijn in allerlei varianten te koop en kosten tussen de €50-€275 
per stuk. Een wantspanningsmeter meet hoeveel kracht er nodig is om een stag te buigen en 
vertaalt die kracht naar de percentage van de breeksterkte. 

We gaan er in de volgende stappen vanuit dat je de mast, de verstaging, splitpennen en alle 
onderdelen hebt geïnspecteerd en zo nodig vervangen alvorens de mast te zetten. 

 

Babystag: Kort stag dat vanaf dek naar de mast loopt, grijpt aan ter hoogte van de eerste 
zaling en zorgt voor extra stijfheid in de mast zodat deze minder gaat pompen. 

Bakstag of runner: Zie je vaak bij fractioneel getuigde schepen en dienen voor trimmen 
tijdens het zeilen. Bij een toptuigage geven de bakstagen tegenwicht aan de kotterstag. 

Diamantverstaging of jumper: Verstaging die aan beide zijde op de mast 
aangrijpt. Zorgt voor extra stijfheid van de mast op specifieke punten, zoals 
bij de aanhechting van de kotterstag of een gennaker/spinnaker vanuit de 
top van de mast.  

Fractioneel getuigd: Voorstag komt niet tot in de top, bijvoorbeeld tot 7/8 
van de mast.  
 

Fractioneel getuigd  
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Gepijlde zalingen: Zalingen die naar achter wijzen, gebruikt bij fractionele 
tuigage.  
Kotterstag: Stag dat vanaf het voordek naar de mast loopt, dit stag grijpt altijd 
hoog aan in de mast bij de tweede zaling of hoger. Meestal wordt dit stag 
gebruikt voor het hijsen van een zeil. 

Prebend: Voorbuiging van de mast, waarmee de mast in een boog naar achter 
komt te staan als gevolg van spanning op de wanten en de zalingen, zonder 
dat er spanning op de achterstag staat. 

Onderwanten: Stagen die onder de eerste zaling aangrijpen. We tellen de 
zalingen van onder  naar boven. 

Rechte zalingen: Zalingen die dwarsscheeps staan, gebruikt bij top tuigage.  
Topgetuigd: Voorstag komt uit in de top van de mast.  
Topwanten of hoofdwanten: Stagen die uit de top van de mast komen. 

Tussenwanten:  Stagen die onder de tweede zaling aangrijpen. 

Wantputtingen: Aangrijpingspunten aan dek voor de verstaging. 

 

Stap 1: Fixeer de voorstag  

Bij verreweg de meeste schepen is de voorstag een vaste maat en kan deze niet worden 
versteld. De voorstag is het uitgangspunt bij het zetten van de mast. De mast moet licht 
achterover vallen, maar dat kun je pas checken aan het einde als het staand want op 
spanning staat. 

Stap 2: Span de topwanten aan 

Met de topwanten, dus de stagen die vanuit de top van de mast komen, zorg je dat de top 
van de mast recht op het schip komt te staan. Let op dat in deze fase de mast nog krom kan 
staan. De topwanten worden door de tuiger altijd van identieke lengte 
gemaakt. Ook hebben alle moderne schepen (na 1970) de 
wantputtingen op exact dezelfde hoogte. Hierdoor zal de top van de 
mast vanzelf recht komen te staan als je de spanners van beide 
topwanten evenveel slagen aandraait. Breng de topwanten gelijkmatig 
op spanning tot ongeveer 15-25% van de breeksterkte met behulp van 
de wantspanningsmeter. Het liefst wil je de spanning zo hoog mogelijk 
hebben, want dan staat het tuig het strakst. Maar je wilt niet dat de boot 
uit zijn verband wordt getrokken en daardoor de kastjes binnen niet meer 

goed sluiten. Wedstrijdschepen en stijf gebouwde schepen (bijvoorbeeld 
van staal) gaan eerder richting de 25%, terwijl toerschepen meer 
richting de 15% gaan.  

In de tabel hieronder zie je als voorbeeld de breeksterktes van de conventionele 1x19 
verstaging.  

Topgetuigd  

Rechte zalingen 

Gepijlde zalingen 1 

Stap 2 topwanten 
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Diameter 1x19 conventionele 
verstaging 

Maximale 
breeksterkte  

20% van de 
breeksterkte  

4 mm 1.350 kg 270 kg 
6 mm 3.030 kg 606 kg 
8 mm 5.380 kg 1.076 kg 

10 mm 8.400 kg 1.680 kg 
12 mm 12.100 kg 2.420 kg 
14 mm 16.500 kg 3.300 kg 

 

Let tijdens het aanspannen van je wanten op de stand van de zalingen ten opzichte van de 
mast. Zalingen staan altijd iets omhoog. Staat deze hoek niet in jouw zeilplan beschreven, 
hanteer dan ongeveer 3 graden. Bij verstelbare zalingen is 
het handig om een zogenaamde clamp ring (zie foto) te 
bevestigen die er voor zorgt dat de zalingen niet omlaag 
zakken en die je eventueel verschuift als de zalingen door de 
spanning op het want toch te laag komen.   

Stap 3: Span de onderwanten aan 

De onderwanten zijn de stagen die aangrijpen bij de onderste zalingen. Span deze 
nu aan zodat dit zalingpunt ook recht onder de masttop komt te staan. Dit check je 
door langs de mastgroef naar boven te kijken. Als dit het geval is, kun je de stagen 
verder op spanning  brengen met behulp van de spanningsmeter tussen de 15-
25%. Zorg ervoor dat deze stagen de mast niet naar achter trekken. Is dat het 
geval, dan heb je de onderwanten te strak staan.   

Stap 4: Span de tussenwanten aan 

Als de topwanten en onderwanten staan, zijn de tussenwanten aan de beurt. Draai 
deze zodanig handvast aan zodat ook deze zaling recht onder de masttop staat. 
Daarna draai je de stagen verder op spanning. Net als bij de onderwanten, moet je 
hier ook op letten dat de stagen niet te strak staan en de mast niet naar achteren 
trekken. De tussenwanten zijn dunner en hoeven niet zo strak als de hoofd- en 
onderwanten. Houd ongeveer een wantspanning aan van 10%.  

Heeft jouw boot meerdere tussenwanten, werk dan van onder naar boven. Heb je 
een kotterstag, die is vaak wegneembaar gemaakt en staat niet op hoge 
spanning. Onder zeil wordt deze met de  bakstagen of runners strak getrokken. 
Heb je een diamantverstaging? Zorg dan dat deze snaarstrak staat.  

Stap 5: Check de pre-bend van de mast 

Zorg nu voor een pre-bend van de mast, zodanig dat de mast in een boog staat. Een 
gebogen mast zal minder pompen op de golven dan een rechte mast en de 
zeileigenschappen zijn beter. Jouw grootzeil is gesneden op een gebogen mast. Een 
zeilmaker rekent hiervoor met 0,5% van de lengte van de mast van top tot lummelbeslag, 

Stap 3: onderwanten 

Clamp ring 

Stap 4: tussenwanten 
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ook wel P (zie illustratie). Voor een schip van 35 voet betekent dat de kromming van de mast 
rond de 5 cm moet zijn. Dit kun je controleren door de grootzeilval aan het lummelbeslag te 
zetten.  

Hoe creëer je nu een pre-bend? Met een topgetuigde mast kan de 
buiging met behulp van de babystag, onderwanten en enigszins met de 
achterstag gerealiseerd worden. Kijk goed naar het samenspel van de 
stagen met elkaar en het effect op de buiging van de mast. Bij een 
fractioneel tuig wordt de pre-bend grotendeels al bepaald door de druk 
die de gepijlde zalingen uitoefenen. En dat is dus het geval als je in stap 
2 de topwanten aan hebt gespand.  Zeewaardige jachten hebben vaak 
dubbele onderwanten, ook hiermee kun je de pre-bend verder verfijnen.   

Nu staat de basistrim van de mast goed en kun je natuurlijk tijdens het zeilen de masttrim 
verfijnen met behulp van uw verstelbare bak-of achterstagen. Andere stagen moet je nooit 
verstellen tijdens het zeilen, want dan zal de mast nooit meer helemaal recht komen te 
staan. Het heet niet voor niets het staand want. Wel kun je na het zeilen, terug in de haven, 
eventueel de babystag of tussenwanten bijstellen als je de pre-bend wilt aanpassen. 

Achterwaartse valling 

Wil je zelf eens checken of de achterwaartse valling van jouw mast wel goed is? Bij nieuwere 
schepen staat deze hellingshoek beschreven in het zeilplan en zal 
ergens rond de 1-2 graden zijn. Meestal kun je deze check overigens 
overslaan, omdat jouw voorstag al een juiste vaste maat heeft (zie 
illustratie).  

De achterwaartse valling kun je meten door middel van een gewicht 
aan de grootzeilval bij windstil weer. We meten hiervoor de afstand Z 
tussen de mast en de grootzeilval ter hoogte van het lummelbeslag. 
Je kunt dit met behulp van een formule (Z = P x sinus (valhoek)), 
maar voor het gemak hebben we dit in onderstaande tabel voor je 
uitgerekend.  

Lengte 
schip  

Gemiddelde 
P waarde  

Pre-bend/ 
kromming 

Lengte Z  bij 
10 valhoek 

Lengte Z  bij 
1,50 valhoek 

Lengte Z  bij 
20 valhoek 

25ft/ 7,6m 8,5 m 4 cm 15 cm 22 cm 30 cm 
30ft/ 9,1 m 10,4 m 5 cm 18 cm 27 cm 36 cm 
35ft/ 10,7m 12,5 m 5 cm 22 cm 33 cm 44 cm 
40ft/ 12,2m 14,3 m 6 cm 25 cm 38 cm 50 cm 
45ft/ 13,7m 16,2 m 7 cm 28 cm 42 cm 56 cm 

 

Stap 5: pre-bend 

Achterwaartse valling 
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Als je weet hoe groot de afstand tussen jouw mast en het gewicht aan 
de val (lengte Z) moet zijn, dan ga je de voorstag op maat zetten. Bij 
een toptuigage haal je de spanning van de voorstag door de achterstag 
te ontspannen en een val aan de voorpunt goed op spanning te zetten. 

Bij een fractioneel tuig zet je behalve de achter en/of bakstagen ook 
de topwanten wat losser. De voorstag kun je nu eventueel verlengen 
met een toggle (zie foto). Harpsluitingen en gelaste sluitingen dien je overigens nooit te 
gebruiken voor het staand want.  

Tenslotte 

Kies je ervoor om na het zeilseizoen de mast in de winter op het schip te laten staan? Zorg 
er dan voor dat je mast tijdens de herfst- en winterstormen niet kan resoneren en bewegen. 
Dit levert namelijk mogelijk extra schade op. Draai het staand want daarom vooral niet los 
tijdens de winter. Wel is het een goed idee om de spanning er enigszins af te halen door in 
elke geval de achterstag en/of bakstagen losser te draaien. 

FILM: Op www. lijnenspecialist.nl/categorien-2/verstaging.html vind je een instructiefilm 
waarin dit artikel in de praktijk wordt toegelicht.  
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