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SailTrack montageaanwijzingen  
Voor montage in een mastgroef 

 
Contraplaten met één gat   

 
Tides Track profielen H tot en met R 



Voordat u begint 

Het werkt gemakkelijker als u de giek uit de midscheeps vastzet of  – beter nog – van de mast afhaalt. 
  
Probeer de Tides Track goed in één lijn met de bestaande mastgroef  te houden.  Hij is dan gemakkelijker naar boven te 
schuiven.   

Maak met een fijne rasp of  een vijl de hoeken van de ingang van 
de mastgroef  glad, totdat u daar geen bramen of  scherpe kantjes 
meer kunt voelen. 
 
Haal de opgerolde Tides Track pas uit de doos als u alle 
‘Test Track’ instructies heeft opgevolgd.  

Vanaf  1 mei 2009 wordt elk Tides Track System geleverd met een 
kort stukje profiel (10 á 15 cm). Deze Test Track is bedoeld om te 
testen of  het profiel van de geleverde Tides Track System de juiste 
is, alvorens u begint met de montage ervan. Het profiel van de test 
Track is identiek aan dat van het aan u geleverde Tides Track 
System. Het is van dezelfde extrusie afgesneden voordat deze op 
maat werd afgekort en verpakt.  

A 

Het gebruik van de Test Track  

Test Track 

Bevestigingsmateriaal 
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In de Test Track zit een sleetje met een ring er aan. Bevestig het 
grootzeilval aan deze ring.   Bevestig aan dezelfde ring een lijn die 
ongeveer 10 cm langer is dan  de door u gemeten “P”-maat als 
neerhaler.   
  
Deze neerhaler moet sterk genoeg zijn om de Test Track weer 
omlaag te trekken als deze bij het ophijsen in de mastgroef  zou 
blijven steken. 
  
Schuif  de Test Track in de mastgroef. 
  
Trek de Test Track aan de grootzeilval helemaal door de mastgroef  
omhoog, om te proberen of  Tides Track zich moeiteloos in de 
mastgroef  zal laten schuiven.  Als de Test Track bij de masttop is, 
trekt u hem aan de neerhaler weer naar beneden naar het 
lummelbeslag.  
 
 
 

B 

De Test Track past niet: 
Als de Test Track in de mastgroef  klem komt te zitten of  niet in de ingang van de mastgroef  past, zal het geleverde Tides Track 
System niet bij uw mast passen.  Haal de Test Track omlaag en houd het tegen het uiteinde van de mastgroef  om te zien waar 
op het profiel het probleem zit.  In de verpakking van de Test Track zit een Blauwe Maat Schijf  meeverpakt.  Meet daarmee 
nogmaals het profiel van de mastgroef  op en vergelijk de uitkomst met de opgave die u indertijd bij de bestelling aan Tides 
heeft gedaan.  Deze vindt u op de pakbon die in de plastic envelop buitenop de grote Tides doos zit.  Vul de nieuwe 
meetgegevens in op een nieuw formulier en stuur dit aan Tides.  
  
Maak de grote Tides doos weer dicht met tape en stuur deze terug naar uw dealer of  Tides Marine.  Voor het snijden van een 
vervangende Tide Track volgens de nieuwe maten zal een extra 15% in rekening gebracht worden.   

De Test Track past: 
Als de Test Track wrijvingloos tussen de masttop en het lummelbeslag heen en weer te schuiven is, moet de aan u geleverde 
Tides Track zonder moeite te installeren zijn.  Ga verder naar Stap 1.  Gooi de Track niet weg, want daar zit een extra SH-600 
slede met twee borgpennen en borgringetjes aan. 
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Buig de eerste meter van het profiel voor.  Hierdoor schuift de top 
gemakkelijker in de opening van de mastgroef. 

De installatie van uw Tides Track 

1 De Tides Track is opgerold aan u toegestuurd.  De ‘top’ van het 
profiel - dit is het einde dat u in de mastgroef  gaat schuiven - zit 
aan de buitenkant van de rol. 

Snijd eerst alleen de buitenste twee á drie tie-wraps door. 
Daardoor blijft de rest van de rol hanteerbaar.   
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Test Track 

Bevestigingsmateriaal 
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5 Druk met één hand de top van het profiel goed in het onderste deel 
van de mastgroef.  Schuif  met de andere hand het profiel naar 
boven.  
  
NB: Het profiel schuif  soepeler naar binnen als u het goed in één 
lijn met de mastgroef  houdt.  Probeer te voorkomen dat de Tides 
Track heen en weer slingert. 
  
Smering: In de meeste gevallen schuift de Tides Track heel 
gemakkelijk naar boven.  Als u toch denkt smering nodig te 
hebben, gebruik dan alleen water met een beetje afwasmiddel.  
  
Gebruik NOOIT smeermiddelen zoals WD40 of Teflon.  
Deze laten een laagje achter op het profiel, dat stof en 
vuil vasthoudt. 
 
 

Schuif  het topeinde van het profiel in de opening van de mastgroef. 
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6 Als de top van het profiel bovenaan helemaal tegen het 
masttopbeslag zit, trekt u het weer zo’n 5 cm omlaag.  Het profiel 
moet vrij blijven van het masttopbeslag. 
  
Als de Tides Track te lang is, raden we u het volgende aan: 
 
A) Meet en markeer met welke lengte u het profiel moet inkorten, 

terwijl deze nog in de mast zit.  
 

B) Schuif  de Tides Track weer uit uw mast.  
 

C) Zet de gemeten inkortlengte af  op de top van het profiel. 
 

D) Kort het profiel aan de top in met een decoupeerzaag of  een 
cirkelzaag.  
 

E) Zet de roestvrijstalen slotplaat op de voet van het profiel. Boor 
met een boortje van 6,5 mm een gat dwars door het profiel, op 
ca. 2,5 cm van de bovenkant. Gebruik daarvoor de 
roestvrijstalen slotplaat als mal. Deze slotplaat zit in het 
meeverpakte zakje met het bevestigingsmateriaal (hardware). 
Steek de oorspronkelijke borgpin door het geboorde gat en 
borg deze met het borgringetje. (Zie foto E).  
 

F) Schuif  het profiel weer in de mastgroef.  
 

25mm - 50mm 

Op de basis waarmee het Tides Track profiel voor de 
mastgroefprofielen H tot en met R (Blauwe Maat Schijf) in de 
mastgroef  zit, is op het traject tussen de groefingang en het 
lummelbeslag een reeks rechthoekige contraplaatjes bevestigd met 
elk een gat en een boutje.  
  
Deze contraplaatjes en boutjes noemen we de “fasteners”.  De 
basissectie tussen de mastgroefingang en het lummelbeslag duiden 
we aan met “flap”.  Tides heeft voor het inpakken de “fasteners” 
met blauwe tape op gezette plaatsen op de “flap” vastgezet.  
 
Verwijder de blauwe tape en draai de contraplaatjes zodanig, dat 
ze in de lengte en parallel aan de mastgroef  staan.  Druk de “flap” 
tegen de mast. 

E. 
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Als alle sleetjes in het profiel zijn geschoven plaatst u de slotplaat 
weer over het uiteinde van het profiel en zet deze vast met de 
bijbehorende borgpen. 

10 

9 Als de sleden aan het grootzeil zijn bevestigd, kunt u ze in de Tides 
Track schuiven.   
  
Neem de roestvrijstalen slotplaat af  van de onderkant van het 
profiel. 
  
Door de fabrikant is onderaan de Tides Track een ingang 
uitgefreesd. 
  
Schuif  een voor een de sleetjes in deze ingang, te beginnen met die 
van de topplank.  Zorg dat de borgpen in elk sleetje is aangebracht 
met het borgringetje aan de onderkant.  Mocht het borgringetje het 
na verloop van tijd begeven, dan blijft de borgpen in elk geval 
zitten en blijft het systeem normaal functioneren tot u gelegenheid 
heeft om het borgringetje te vervangen.  

Controleer of  het profiel op de juiste hoogte zit en pas die, indien 
nodig, NU aan.  Draai met een kruiskopschroevendraaier de boutjes 
in de ‘flap’ één voor één aan.  Terwijl u deze boutjes aandraait, 
draaien de contraplaatjes mee, zodat ze aan de achterkant dwars in 
de mastgroef  komen te zitten.  Draai ze niet te strak vast, 
aangezien de kans bestaat dat het profiel daardoor wordt 
vervormd.  De sleetjes kunnen dan vastlopen. 
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Het Tides beslag aan het grootzeil zetten 

Sleetjes 

De fabrikant Tides raadt aan om de sleetjes en de zeillathouders door een zeilmaker aan uw zeil te laten zetten.  Als u dit toch 
liever zelf  doet, komt de volgende informatie misschien van pas. 

1 Als uw grootzeil is voorzien van plastic of  metalen sleetjes, 
verwijder deze dan met een tang, een Dremel of  een zaagje. 
  
Pas op: vermijd beschadiging van de webbing rond de 
sleetjes.  

Topplank sleetje - 3" (8mm) Reefoog sleetje - 2"  (5mm)  

SH-200A Zeillathouder (inclusief  401 met sleetje) 

Overige sleetjes - 1 ¼" (3mm) 

SH-200B Zeillathouder (inclusief  401 met sleetje) 
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2 Begin met het topplankje.  Steek de borgring van boven naar 
beneden achtereenvolgens door het sleetje, de webbing en het 
sleetje.  Borg de pen met het borgringetje. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het is soms niet eenvoudig om de webbing goed in het sleetje te 
positioneren en de borgpen soepel door de webbing heen te duwen.    
  
De opening in de webbing waar de borgpen doorheen moet kan 
dicht komen te zitten als de webbing met moeite in het sleetje 
moet worden gepropt.   

Als hulpmiddel heeft Tides een handige stift meeverpakt met de 
bevestigingsmaterialen.  
 
 

4  
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5 Duw de stift met het spitse uiteinde door het sleetje en de webbing 
heen.  De gladgepolijste punt vindt gemakkelijk zijn weg door de 
webbing. 
 
 

Als de stift door de webbing heen in het sleetje zit, kan de borgpen 
volgen: duw deze tegen het platte uiteinde van de stift en drijf  zo 
de stift door de webbing en het sleetje heen naar buiten. 

6 

Herhaal deze werkwijze bij alle andere sleetjes. 7 
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Zeillathouders  

In de meeste gevallen kunt u de bestaande zeillathouders gebruiken die aan uw grootzeil zitten.  Als u die gaat vervangen door 
zeillathouders van Tides is het volgende van belang: 

Deel A -- Buitenzijde Deel B -- Buitenzijde 

De zeillathouders van Tides bestaan uit twee delen.  Deel 
A heeft een rond middengedeelte met het opschrift Tides 
Marine en zes schroefgaatjes.  Deel B is vlak, met ribbels 
aan de buitenkant.  
  
Het werkt gemakkelijker als u het sleetje inclusief  de 
bevestiging van Deel A afhaalt.  Het zit met een 10 mm 
draadeind in het ronde middengedeelte geschroefd, dus 
het is eenvoudig los te draaien.  Leg het sleetje met de 
bevestiging even weg, totdat u de zeillathouder op het 
zeil heeft bevestigd. 

1 Leg het zeil uitgevouwen neer met het latzakje naar boven. 
Verwijder de bestaande zeillathouder en zet deel A van de Tides 
zeillathouder op diens plaats, vlak tegen het voorlijk aan.  
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Zeillatten die gespannen kunnen worden   

1 

Maak op de zes gemarkeerde plaatsen gaatjes in het zeildoek met 
behulp van een priem, een boor of  een ander scherp voorwerp.  

Markeer de zes schroefgaatjes op het zeil, waarbij u de 
zeillathouder als mal gebruikt.   

2 

Als de zeillatten van een type zijn dat gespannen kan worden, let 
er dan op dat de spanning volledig van de latten is weggenomen, 
voordat u de Tides zeillathouders gaat monteren.  Leg daarna het 
deel A van de Tides zeillathouder op het voorste eind van de 
zeillatzak.  De zeillat moet daar netjes onder passen. 
  
Plaats dan deel B met de gladde kant tegen de achterkant van het 
zeil.   
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Normale zeillatzakjes 

2 Steek de roestvrijstalen schroeven in deel A, door het zeil heen en 
dan in deel B.  Draai ze aan.  
 

Bij normale zeillatzakjes ontbreekt de mogelijkheid om de zeillat te 
spannen.  De zeillat brengt u op de juiste spanning door hem te 
positioneren in de holte van deel A, voordat u daar de 
roestvaststalen schroeven doorheen steekt en in deel B aandraait.  
Hierbij is wat geduld nodig. 

Nadat de zeillathouders op het zeil zijn gemonteerd, kunnen de 
sleetjes met de bevestiging weer in deel A worden gedraaid.  
DRAAI ZE NIET HELEMAAL STRAK AAN. BIJ HET HIJSEN EN STRIJKEN 
VAN HET ZEIL IS ENIGE BEWEGINGSVRIJHEID VAN DE ZEILLATHOUDER 
NODIG. 
 
Nu de zeillathouders zijn voorzien van een sleetje en ook de 
tussenliggende sleetjes aan het zeil zijn bevestigd, bent u klaar om 
uw grootzeil aan de Tides Sail Track aan te slaan.  Hiervoor 
verwijzen we naar pagina 6, stap 9.  Eventueel op spanning 
brengen van zeillatten moet vóór het hijsen worden gedaan.  
 

12 



Hoe gaan we na of  het complete Tides Track System nu goed is gemonteerd? 
Niet iedereen gaat graag de mast in.  Als dit op u van toepassing is, bewijst de volgende checklist goede diensten: 
  
Hijs het zeil terwijl de boot aan de steiger/ in de box ligt. Kies daarvoor geschikte weersomstandigheden uit.  Breng de 
grootzeilval op de gebruikelijke spanning en kijk met de verrekijker naar het topplankje bovenin. 
  
Is het vrij van het masttopbeslag en verstaging? 
  
Zit het topplankje 5 á 10 centimeter onder de borgpin bovenin de Tides Track? 
  
Strijk het zeil en doek het op op de giek. Hoe hoog is de stapel zeilsleetjes boven de lummel?  Kunt u nog bij de grootzeilval op 
het topplankje? 
  
Past de zeilhuik nog goed? 
  
Gefeliciteerd! U heeft de klus goed uitgevoerd!  
Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met uw dealer of  Tides Marine. 
Noteer het serienummer dat u op het roestvrijstalen sluitbeslag van de Tides Track vindt en bel uw dealer of  Tides Marine  
(800) 420-0949.  

De finishing touch 
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Commentaar van de klant: 

Tides Marine is benieuwd naar uw bevindingen. Uw commentaar is waardevol om onze brochures met 
montageaanwijzingen mogelijk verder te kunnen verbeteren.  
  
Heeft u even tijd om deze vragenlijst te beantwoorden en hem naar Tides Marine te faxen? 
U kunt de vragenlijst ook via internet invullen en verzenden: ga daarvoor naar www.tidesmarine.com  
  
Wij belonen uw ingevulde vragenlijst met twee reserve sleetjes van het door u gewenste type.  
 
1)         Vond u het gemakkelijk om de stappen achtereenvolgens uit te voeren?  
 
 
 
 
 
 
 
 
2)         Heeft u zelf  tijdens de montage handige ‘trucs’ ontdekt?  Wij stellen het op prijs als u die met ons wilt delen: 
 
 
 
 
 
3)         Vond u de foto’s bij de montageaanwijzingen verhelderend?  ja / nee  
 
4)         Hoeveel tijd heeft de montage van het Tides Track System u gekost?   ….uur 
 
5)         Zou u het Tides Track System aanbevelen aan andere bootbezitters?  
 

ja nee Indien nee, heeft u een suggestie hoe we de gegeven 
instructie kunnen verbeteren?  
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SVP faxen naar: 
 
Uw Dealer of Tides Marine 
  
Of  gebruik het formulier op www.tidesmarine.com 



TIDES MARINE 
Distributie in de Benelux; 

Roschmarine 
Orgelmakersgracht 24 

1544 CZ Zaandijk 
tel. 075- 6218072 

www.roschmarine.nl 


