
Toervaren: Spatzeilen

Om lekker droog te blijven bij het toervaren, gebruik je een spatzeil. Maar waar let je op bij het 
kiezen van een (toer) spatzeil? Hier lees je er meer over.

Voor veel toerkajaks van de club is een eigen spatzeil beschikbaar. Die heeft een nummer dat 
correspondeert met de kajak, en is in het algemeen redelijk makkelijk in het spatzeilenrek terug te 
vinden. Nadelen zijn er ook: soms zijn ze goed van kwaliteit, soms in matige staat. En ook: ze worden 
relatief weinig gebruikt en dus zijn de kosten in verhouding tot het gebruik relatief hoog.

Sinds enige tijd is het uitgangspunt van de Materiaalcommissie: geen specifieke spatzeilen meer, 
tenzij… Dat betekent dat iedereen in principe alle spatzeilen van de club kan gebruiken. Het voordeel: 
spatzeilen worden vaker gebruikt, worden makkelijker vervangen bij slijtage en zijn dus meestal in 
goede staat. Ook: het materiaal van de algemene spatzeilen is neopreen, wat mooi aansluit op kajak 
én buik. Nadeel: het ligt niet meer voor de hand welk spatzeil je het best kunt pakken. En dat kost 
mogelijk wat extra tijd.

Zolang er nog een specifiek spatzeil voor een toerkajak is, kun je dat natuurlijk blijven gebruiken. Maar
je kunt dus ook een neopreen zeiltje meenemen. Die hangen rechts naast de toerspatzeilen. Onder 
het label ‘Overige’ heb je de meeste kans om de grotere maten te vinden, een kleine maat onder  
‘Slalom’. 

Zo kies je een algemeen spatzeil: 
 Vooral de kuiplengte is bepalend voor een goed passend spatzeil. 
 Voor een pvc exemplaar is de breedte ook van belang, omdat dit materiaal niet rekbaar is.
 Vaak staat er in/op een zeiltje een maat genoteerd. 
 Veel neopreen spatzeilen hebben een maat voorgedrukt op bv de onderkant. Veel 

voorkomende maten voor toerboten zijn: 66, 87 en 94 cm
 Spatzeilen hebben niet alleen een lengtemaat, maar ook een buikmaat/schachtmaat. Let 

daarop – een te kleine schacht zit niet lekker als je er een dagtocht mee maakt. Een te grote 
schacht zakt af en laat dan water binnen.

 Tip: heb je een favoriete UKC-toerkajak? Onthoud dan welk spatzeil past. Maak er eventueel 
een foto van, dat scheelt wellicht de volgende keer passen en meten. 

Maten van de populairste toerboten: 
 De drie combi’s: UKC 101, UKC 102, UKC 43 hebben geen specifiek spatzeil meer. Je kunt 

nu kiezen voor een algemeen neopreen spatzeil van 87 cm. Er is ook een nylon spatzeil van 
die maat (donkerblauw). Dit exemplaar hang aan het rek vóór de genummerde spatzeilen 
(helemaal links dus).

 Voor de onderstaande zeekajaks moet je op zoek naar een passend neopreen spatzeil:
 UKC 88 – Northshore 66 cm > tip: slalom/klein, bedrukt met cirkeltjes
 UKC 116 – Romany 94 cm > er is ook een nylon versie in deze maat
 UKC 117 – Noctilluca 87 cm
 UKC 118 – Scorpio 87 cm

Tot slot een paar algemene tips over spatzeilen:
 Een neopreen spatzeil zit zweterig bij warm weer. Kies evt. aan ruimere schacht of een pvc-

spatzeil (de oude, specifieke).
 Handige volgorde voor het aankleden: onderkleding > (long John) > spatzeil > anorak/jack > 

zwemvest
 Trek je spatzeil zo hoog mogelijk op, dan kan er minder water indringen. Ook ontstaat er 

minder snel een badkuipje vol water voor je buik (met kans op doorlekken).
 Soms is de maat van een neopreen spatzeil in principe goed, maar gaat het vastmaken lastig.

Even nat maken kan helpen.
 Neopreen slijt snel op de kuiprand, bijvoorbeeld als je er een kajak overheen schuift bij een 

redding. Wees er dus erg voorzichtig mee.
 Vaar veilig en let er op dat de treklus altijd goed zit (niet klemt onder het elastiek). 
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