
CENTAUR 

De inhoud van deze ringband is afgestemd op de Centaur. Daarnaast zijn er algemene 
gegevens opgenomen. 
Wij wensen u veel plezier met deze boot. Waar u ook op avontuur gaat, een gezonde 
Nederlandse werf staat achter u. 

 

Bouwjaar ____________________________  
Type----------- -----------------------------------------  
Datum_______________________________  
Motor no_____________________________  
Afgeleverd ___________________________  

JACHTWERF ZAADHOORDIJK BV 



De Centaur in haar element 

 



CENTAUR Inventaris 
In de standaarduitvoering van de CENTAUR behoren de volgende losse onderdelen aanwezig te zijn: 

 
Checken van de inventarislijst. 
1 pak zeilen, inhoudende 1 grootzeil, 1 fok, 
3 zeillatten en 2 zeilzakken. 
1 grootschoot met 1 dubbel blok, 1 vioolblok 
met curryklem. 
1 fokkeschoot met snaphaak. 
3 landvasten 
1 vaantje 
1 zitbank 
1 peddel/pikhaak 
8 RVS harpsluitingen 
1 aluminium mast, kompleet met vallen, 6 stagen 
met spanners, 2 zalingen en zalingdoppen 
1 aluminium giek, kompleet met beslag 
1 gieksteun 
1 polyester winterdeksel 



CENTAUR Technische gegevens 
 

Lengte 6.20 m. 
Breedte 2.00 m. 
Diepgang 0.85 m. 
Zeilen Am. dacron 
Oppervlakte grootzeil 11 m2 
fok 7.5 m2 
stormfok 4m2 
spinnaker 18 m2 
hoogte met mast 8.00 m. 
hoogte met gestreken 
mast

0.80 m. 
Mast en giek zwart 

di aluminium. 
Verstaging RVS 
Polyester balansroer.  
Gewicht 525 kg. 
Gewicht afneembare  
uit gietstaal 170 kg. 
Buitenboordmotor 3 - 5 pk. 
  

 
Is het water wel diep genoeg?



KLASSEVOORSCHRIFTEN CENTAUR WERFKLASSE 
HOOFDAFMETINGEN: Lengte over alles 

Grootste breedte  
Diepgang met vaste kiel 
Zeiloppervlak: 18.50 m2 
Grootzeil 11.00 m2  Genua 7.50 m2 Spinnaker 1 8.00 m2  

BEMANNING: 
Gedurende de wedstrijd moet de bemanning uit 2of 3 personen bestaan, allen amateur. Het gebruik 
van een trapeze door een bemanningslid (niet de stuurman) is toegestaan. 
DOEL VAN DE VOORSCHRIFTEN: 
a. Het doel van deze voorschriften is het bereiken van een zo groot mogelijke gelijkheid tussen 
de jachten onderling en het beperken van gecompliceerde of dure uitrusting, om de wedstrijdsport 
voor een grote 
groep bereikbaar te maken. Afwijkingen van de voorschriften en de standaardtekeningen zijn niet 
toegestaan. 
b. Eigenaren zijn verplicht, wanneer zij een boot van deze werfklasse aanschaffen, zich ervan te 
overtuigen, dat op het eenheidsprincipe geen in breuk is gemaakt. Gedurende de periode dat zij 
eigenaar zijn, zullen zij 
niets doen, dat in strijd zou kunnen zijn met dit principe. Nalatigheid inzake deze verplichting kan tot 
gevolg hebben dat men van deelname aan wedstrijden wordt uitgesloten. 
c. Deze voorschriften moeten worden gelezen in samenhang met de tekeningen. Mocht enig 
verschil tussen beide blijken te bestaan, dan geldt de tekst van deze voorschriften. 
d. In geval van twijfel omtrent de uitleg van deze voorschriften, raadplege men de Centaur 
Klasse Organisatie. 
STANDAARDTEKENINGEN: Blad 1: Zeiltekening, schaal 1 : 20. Blad 2: Tekening mast en giek. Blad 3: 

Schets, plaatsing dekbeslag. 
CONSTRUCTIE VAN DE ROMP, HET DEK EN HET BINNENWERK: 
Slechts de bouw in gewapend polyester is toegestaan. De constructie van de romp is vrij, behoudens 
de volgende beperkingen: 
a. De werf zorgt dat alle gebouwde boten zoveel mogelijk gelijk zijn wat betreft afmetingen, 

gewicht, constructie en dat deze voldoen aan de specificaties zoals omschreven in deze 
voorschriften. 

b. Het drijfvermogen bevindt zich in het voor- en achterdek en ook in de beide zijkasten. Deze 
drijfkasten moeten gezamenlijk voldoende drijfvermogen hebben, zodat de volgelopen zeilklare 
boot, plus 150 kg. 
netto gewicht, blijft drijven. 

c. Openingen in de spiegel zijn niet toegestaan. 
GEWICHT: 
a. Het gewicht van de kale romp in droge toestand mag niet minder zijn dan 470 kg. 
b. Onder de kale romp wordt verstaan de romp met inbegrip van het dek en binnenwerk, de 

eventuele beschermende verf- en/of laklaag, de vlonders en de luikjes van het voor- en 
achteronder, maar zonder de losse inventaris, de 
zeilen, het rondhout, het roer, de kiel en het losneembare beslag. 

c. Onder "droge toestand" wordt verstaan voor een nieuwe romp: vóór deze ooit met water in 
aanraking is geweest en voor een niet nieuwe romp: droog naar het oordeel van de meter. 

BALLASTKIEL, ROER EN HELMSTOK: 
a. De ballastkiel is vervaardigd van gietijzer. De vorm, afmetingen en plaats volgens mal werf. Het 

gewicht is 170 kg. 
b. Roer: gegalvaniseerd, stalen of roestvaststalen roeras en polyester roerblad. Vorm en 

afmetingen volgens mal werf. 
c. Helmstok: essen, lengte maximaal 850 mm. Aan de helmstok mag een verlengstuk worden 

bevestigd; de lengte hiervan is vrij. 
RONDHOUT: 
a. Mast: het materiaal van de mast is aluminium. De vorm en afmetingen van het dwarsprofiel 

moeten voldoen aan de specificatie volgens de tekening (blad 2). De vorm en afmetingen van 
het dwarsprofiel moeten over de 
gehele mastlengte gelijk blijven. In de buitenomtrek mag geen holle lijn voorkomen, uitgezonderd 
daar waar dit voor het aanbrengen van beslag noodzakelijk is. De toleranties moeten blijven 
binnen ± 2 mm. voor de lengtemaat en ± 2 mm. voor de dwarsmaat. Het gewicht van de mast 
moet minimaal 21 kg. zijn.  Het zwaartepunt van de mast mag niet lager liggen dan 3350 mm. 
boven bovenkant dek. Deze beide metingen moeten worden verricht met het staand want 
(zonder wantspanners) en de vallen gestrekt langs de mast vastgebonden, terwijl het vaste 
mastbeslag is aangebracht. De valling van de mast is vrij. Blijvend gebogen masten zijn 

6230 mm. 
1995 mm. 
850 mm.



verboden. 
b. Giek: materiaal aluminium volgens tekening (blad 2.) De giek moet in onbelaste toestand recht 

zijn. 
c. Spinnakerboom: materiaal vrij, diameter minimum 32 mm., maximaal 38 mm. De lengte van de 

spinnakerboom inclusief beslag mag niet groter zijn dan 2000 mm. 
ZEILEN: 
a. Maten volgens tekening (blad 1). Reefinrichting: het is toegestaan om in het grootzeil een 

bindreefinrichting aan te brengen, zoals aangegeven op de tekening. 
b. Fok: maten volgens tekening (blad 1.) 
c. Spinnaker: maten volgens tekening (blad 1). 
STAAND WANT, LOPEND WANT EN SCHOOTVOERING: 
a. Het staand want moet bestaan uit wanten van staaldraad met een minimum diameter van 4 mm., 

moet op het stevenbeslag gemonteerd zijn en het voorstag moet strak worden gevaren. De 
stagen dienen op de plaatsen op de mast bevestigd te zijn, zoals  aangegeven op de tekening 
(blad 2). Het boven- en hoofdwant moeten boven- of onderdeks aan wantputtings worden 
bevestigd. 

b. Zalingen: zie tekening (blad 2). 
c. De inrichting en het materiaal van het lopend want en de schootvoering zijn vrij, met dien 

verstande dat de vallen buiten de mast lopen en het bevestigingspunt van de schoot op de 
bodem van de kuip vast zit. 

BESLAG: 
Elk beslag is toegestaan, mits de plaats niet afwijkt van de schets (blad 3). 
VERPLICHTE INVENTARIS: 

 Gedurende de wedstrijd moeten aan boord zijn: 
 een doelmatige peddel of pagaai. 
 een zwemvest voor elke opvarende. 
 een hoosvat of pomp. 
 een anker met een gewicht van minstens 8 kg. 
 een ankertros met een diameter van minstens 10 mm. en een lengte van minstens 25 m. 
 de zitbank. 

 
BIJZONDERE  BEPALINGEN: 
a. Wegneembare voetriemen voor het uithangen van de bemanning of een wegneembare hangbalk 

mogen niet worden aangebracht. 
b. Een giekneerhouder is toegestaan. Het bevestigingspunt hiervoor mag maximaal 750 mm., vanaf 

de mast gemeten, (op de giek) bevestigd zijn. 
c. Een rolfok installatie is niet toegestaan. 
 
 

 

Het opzetten van de mast: 
Het verdient aanbeveling om eerst het vaantje te monteren (dit wordt immers zo gemakkelijk 
vergeten). Hiervoor is een RVS klemmetje op de mast gemonteerd. 
De zalingen worden in de zalinghouders vastgezet. Let u er daarbij op dat u de vallen aan de goede 
zijde van de zalingen laat lopen. Alleen de grootzeilval gaat achter de zalingen langs. Hierna drukt u 
de zalingdoppen op de stagen. De insnijding kunt u d.m.v. een schroevendraaier of Ld. Open buigen. 
De spanners moeten vrij ver losgedraaid worden en dan monteert u de lange stagen aan de achterste 
en de korte aan de voorste puttingen. 
De mast moet met de mastvoet op het mastspoor geplaatst en door middel van de bout vastgezet 
worden. Iemand in de kuip drukt dan de mast zo ver mogelijk omhoog. Op het voordek kan dan een 
ander de mast aan de voorstag omhoog trekken. 
De voorstag zet u nu met een spanner op het voorste of middelste gat van het stevenbeslag. Daarna 
draait u de spanners op spanning. 
De onderkanten van de spruit komen met 2 harpjes op de achterstag-puttingen. De top van de spruit 



wordt met een spanner verbonden met de achterstag. 

Het zeilklaar maken: 
Leg de giek op de gieksteun en zet de slede op de rails op de mast. De giek  hoort met de haak 
boven. De grootschoot zet u met het dubbele blok aan de giek. De schoot wordt verder gevoerd via 
het grondblok. Deze wordt op de beugel op de kuipbodem vastgezet. 
Nadat de schoot aan de giek is bevestigd, voert u het zeil van voor naar achteren in. Voor zet u  het 
zeil met het oog aan de haak vast. Het onderlijk brengt u op spanning door middel van het nylon 
lijntje, dat aan het 
giekeind vastgezet wordt. Nu de zeillatten in de latzakken steken. De grootzeilval zet u  met een 
harpje in het gaatje van de zeiltop vast. U kunt nu het voorlijk in de mast geleidend, gaan hijsen. 
Na het hijsen van het grootzeil zet u de rvs lus van de val op de hanekam. Door de giek wat hoger of 
lager te zetten kan de spanning op het voorlijk geregeld worden. 
Bij het hijsen van de fok komt de klaploper omlaag. Dit is een extra vertraging in de val. De 
klaploperlus die bij het hijsen naar beneden komt zet u om een kikker op de mast. U kunt dan de fok 
goed strak doorhalen 
met het andere gedeelte van de kunststof val. 
De fokkeschoot wordt d.m.v. de snaphaak aan de fok bevestigd en buiten de stagen om door de 
verstelbare schootogen gevoerd. De vaste schootogen zijn bestemd voor gebruik van een stormfok. 
 
Het winterdeksel: 
Het is aan te bevelen het deksel vast te binden. Dit gaat het gemakkelijkst door een lijntje te spannen 
tussen de beide schootogen. Wanneer u hiervoor een stuk staaldraad gebruikt, kunt u het met een 
slot afsluitbaar maken. 

Algemene tips: 
Laat degenen die aan boord zijn en niet kunnen zwemmen, altijd een zwemvest dragen. 
Als er met harde wind gevaren wordt, behoort iedereen aan boord een zwemvest te dragen. 
Let erop dat u goedgekeurde zwem-reddingsvesten heeft. Houdt tijdens het varen de  
weersontwikkeling goed in de gaten. 
Zorg dat uw boot voldoende uitgerust en geschikt is voor het water waarop u vaart. 
Blijf bij het omslaan van een open boot altijd bij de boot. Probeer niet naar de wal te zwemmen. 
Voordat de mast gestreken wordt, moet de giek losgemaakt worden. De mast staat iets achterover bij 
een juiste trim. 
Laten wij alstublieft het water, waar wij allen veel plezier van hebben, schoon houden!!! 





 

 
 

 

In de zomer van 1974 hebben een aantal Centaureigenaars op een bijeenkomst in Amersfoort een 
club voor Centaurzeilers opgericht. Zoals in de statuten vastgelegd, heeft de vereniging tot doel het 
behartigen van de watersportbelangen van Centaurzeilers, waaronder deelname aan wedstrijden, 
toertochten en andere evenementen in clubverband of individueel. 
De vereniging tracht zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van alle leden, zowel zij die 
de Centaur als toerboot willen gebruiken als zij, die aan wedstrijden willen meedoen. De wedstrijden 
worden zowel in onderling verband gevaren, maandelijks op De Kaag en Loosdrecht, als in grotere 
evenementen zoals de Sneekweek en Langweerder-weekends. Er is plaats voor zowel de ervaren 
wedstrijdzeiler als voor diegene die het een keer wil proberen. Behalve de wedstrijden worden er ook 
toertochten gehouden, onder andere in Friesland, Loosdrecht, Kaag en Westeinder en Noord Holland. 
Gedurende de winter zijn de activiteiten beperkt tot het houden van de jaarvergadering en een enkele 
bijeenkomst zoals excursies naar jachtwerf Zaadnoordijk, films over de Eendracht, Elfstedentocht en 
de Great Escape e.d. De vereniging heeft het organiseren van activiteiten verdeeld in een aantal 
regio's, waarin een regio-contactman samen met de leden een aantal wedstrijden en tochten 
organiseert. Bij alle evenementen wordt een ruime plaats gehouden voor de contacten tussen de 
leden, hetgeen de club ook een gezelligheidskarakter geeft. Daarnaast verschijnt vier maal per jaar 
het clubblad met informatie over zeilgebieden, verslagen van toertochten of wedstrijden en technische 
tips. 
Misschien had u nog nooit van de Centaurclub gehoord, misschien heeft u gedacht dat deze club 
niets voor u was. Namens alle leden van de Centaurclub, vraag ik u zich bij ons aan te sluiten om 
mee te kunnen doen aan de verschillende evenementen; u zult er zeker veel zeil plezier aan beleven. 

 


