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Zeilen met de Tirion
Wedstrijd zeiler Adriaan van Vollenhoven uit Naarden zeilde veel op het Gooimeer. Hij was in
het begin jaren 90 op zoek naar een behendige, betaalbare zeilboot die het sportieve zeilen
en het comfort van een kleine kajuitboot combineerde. Toen hij een dergelijke boot niet kon
vinden, ontwikkelde hij samen met Jac.(Koos) de Ridder in 1994 een nieuw concept: De Tirion
'One Design'.
Gerrit de Wilde in Lelystad heeft de eerste Tirons gebouwd, toch hebben er de daarop
volgende jaren maar 10 boten het eerste levenslicht gezien. In 2003 zag Geuzenboats met
aan het roer Titus Mulder al snel een winnaar in de Tirion, en heeft letterlijk het ontwerp een
tweede leven gegeven. De boot werd al snel populair als huur boot maar ook als instructie
boot op de Friese en Hollandse zeilscholen, sommige zeilscholen zien de Tirion zelfs als
vervanger van de polyvalk. Geuzenboats produceerde in een relatief korte periode meer dan
50 boten, maar men had al snel door dat als hij goed wou blijven concurreren de boot op den
duur niet meer in Nederland gebouwd kon worden.
De Tirion is ingericht met reefbaar grootzeil en (rol)fok, waarvan alle vallen zijn te bedienen
vanuit de kuip.
De zeileigenschappen van de Tirion zijn bijzonder te noemen. De boot heeft een vloeiend
onderwaterschip en overtreft haar rekenkundige maximale snelheid elke keer weer, wanneer
de boot bij windkracht 4 in planée wegschiet.
Maar de boot blijft een uitermate vriendelijke zeiler, mede door de combinatie van het
ontwerp, met zijn uitstekende rompvorm. Een voordeel ten opzichte van andere kajuitboten is
dat je zéér dicht bij het water zit en daardoor het echte zeilen blijft ervaren.
Tuig en zeilen:
Aluminium (Selden) mast en giek met windvaan. Samen met het Harken beslag en de goed
presterende NED31 zeilen, ontstaan zeil eigenschappen, die de goed te trimmen Tirion in zijn
klasse uniek maakt.
Grootzeil met zeilbandjes en huik; giekneerhouder; grootzeilval; kraanlijn; 1 reeflijn; (rol)fok;
fokkenschoot; fokkenval.
Aandek:
Tenminste 2 landvasten en 2 stootwillen; dekschrobber; valstoppers met lieren en
fokkeschoten op Genua rails, alle op kajuitdak.
Kuip:
Zelflozende kuip; opklapbare helmstok met verlenger; grootschoot op overloop.
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Achterbakkist:
Anker; puts; dweil. Jerrycan voor extra benzine en benzinetank1 in separate benzine bun.
Navigatie:
Waterkaart Markermeer en Randmeren.
Telefoon: IJsselmeerpost 0320 2611 11, KNRM 0900 0111
Motor:
Buitenboordmotor op beweegbaar motorsteun. Starten van de motor: Plaats de motor in de
laagst mogelijke stand in het water. Zorg dat de dodemanssnoer onder de stopknop is
geplaatst. Trek de chokeknop uit. Draai de gashandel naar het eerste merkteken (beetje gas
geven), waarbij de voor/achteruithandel in zijn “neutraal” middenstand blijft staan.
Start de motor met een beheerste “lange haal” aan het treksnoer, (Bij koude start dit 1 of 2 x
herhalen). Zodra de motor loopt direct de choke knop indrukken, de motor gaat meer toeren
maken, waarna de gasgashandel rustig naar de beginstand gedraaid kan worden. Laat de
motor 3 minuten warmlopen alvorens weg te gaan varen.
Interieur:
De Tirion 21, is een 21 voets kajuitzeiljachtje met een vaste kiel. De ruime kuip biedt veel
plaats, 4 tot 6 volwassenen kunnen er makkelijk terecht, de eenvoudige kajuit is uitgevoerd
met twee vaste slaapplaatsen. Lierhandel.
Veiligheid:
Reddingsvesten
Technische gegevens:
Afmeting: 6,25 x 2,42 meter
Hoogte staandemast: 9,20 meter
Diepgang: 0,90 meter
Gewicht: 675 kg
Ballast: 225 kg
Zeiloppervlak grootzeil: 14,85 m2
Zeiloppervlak fok: 5,50 m2

Bij terugkomst graag de brandstoftank vullen met EURO95. Indien dit niet lukt wordt de brandstof door ons aan
gevuld en wordt dit in hele liters a 2 euro p. liter in gehouden op de borgsom.
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IJsselmeerzeilers Huisregels:

We hanteren een paar eenvoudige huisregels.
 De schipper/huurder is ten alle tijde verantwoordelijk voor veiligheid en welzijn van de
bemanning en schip.
 Alle meezeilers of opstappers zijn verplicht gehoor te geven aan de schipper.
 U zorgt voor voldoende warme kleding en regenkleding, laarzen en schoenen zonder
zwarte schoenzolen i.v.m. strepen op het dek.
 Niet aan boord springen!
 Bagage meenemen in soft-case tassen en of plunjezakken (geen koffers).
 Bij overnachtingen aan boord draagt u zelf zorg voor een slaapzak, hoofdkussen,
kussensloop en onderlaken.
 Roken aanboord van het schip is verboden.
 Het schip wordt u schoon aangeboden en dient u ook schoon en droog achter te
laten. Er wordt tenminste €100,- schoonmaakkosten van de borg ingehouden indien
het schip niet schoon is afgeleverd.
 Reis- en ongevallenverzekering, annuleringsverzekering zijn voor rekening van de
zeilers.
 Bij windkracht 6Bft en meer en waarschuwingen 6Bft zeilt u volledig voor eigen
risico!
Zelf meenemen:
Onderlakens; hoofdkussen en kussenslopen (gebruik is verplicht) en slaapzakken en
dekbedden. Beddengoed is eventueel ook te huur.
Haven faciliteit:
Toilet code: 2694. Locatie het gebouw van de KNRM, douchen 0,50 Euro.
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