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Handleiding J22

Jabbadabbadoo

De J22, de Jabbadabbadoo ligt tegenover het clubschip afgemeerd met twee lijnen van de
boeg naar de steiger en achter twee lijnen naar de meerpalen.
Gebruik reddingsvesten.
1 Het cijferslot aan de kajuit is te openen met de code
2 De peddel, zwemvesten, de zeilen (grootzeil en fok) en de fokkeschoot liggen in
de kajuit.

3 Het lijnen overzicht

Maak de boot zeilklaar aan de steiger.
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4 De fok.
Bevestig de fok met het harpje aan de boeg en vervolgens met de druksluitingen aan de
voorstag.

5 Bevestig de fokkeval (rode lijn aan bakboord op kajuit) aan het zeil en bevestig de
fokkeschoot (blauwe lijn, ligt in de kajuit). Leidt de fokkeschoot aan beide zijden via de
katrollen naar de lieren.
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6 Het grootzeil
Maak de kraanlijn (=grootzeil val) los van de giek en zeker hem aan de mast, of bevestig
hem alvast aan de top van het grootzeil.
Schuif de leuver door de giek en bevestig het harpje van de onderlijkstrekker aan de
schoothoek.

7 Schuif de zwarte/onderste leuver van het grootzeil in de mast naar beneden.
Schuif vervolgens de eerste witte leuvers omhoog de mastrail in.
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8 Bevestig de grootzeilval (kraanlijn/lichtgrijze lijn aan bakboord op kajuit) met het
knoopje door het oogje aan het zeil. Hijs het grootzeil beetje bij beetje zodat de rest van
de witte leuvers makkelijker in de mast te schuiven zijn.

9 De cunningham. Rijg de cunningham (zwart met roze lijn) losjes door het grootzeil en
terug via het oog onderaan de mast naar de buitenste klem aan stuurboord op de kajuit.
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10 Knoop de grootschoot los, maak de boot los en peddel de ligplaats uit en de haven uit.
Hijs de zeilen en trim het grootzeil met de cunningham, de neerhaler en de
onderlijkstrekker.

Bij terugkomst
11 Doorloop bij terugkomst de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde.
12 Rol de zeilen op de steiger op, stop ze in de zeilzakken en leg ze met de peddel en de
reddingsvesten weer in de kajuit.
13 Sluit de kajuit goed af met het cijferslot.
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