
Beste klant, 
 
Bedankt voor je aankoop. Je hebt gekozen voor het lazy jack systeem met drie benen. Een mooi 
systeem om bij het strijken je grootzeil op te vangen voor masten tot 12 meter. Met behulp van deze 
handleiding voorzien we je graag van een stappenplan om de lazy jack op de juiste wijze te 
monteren. Succes met de montage en veel plezier met je aankoop! 
 
Wat zit er bij: 
Voor aan de zaling 
• 2x vlinderoog  
• 2x d-sluiting  
• 2x Seldén PBB20 blok 
• 4x popnagels t.b.v. vlinderogen 
 
Voor aan de mast 
• 2x kunststof kikker 
• geen bevestigingsmateriaal 
 
Voor aan de giek 
• 3x vlinderoog  
• 6x popnagels t.b.v. vlinderogen 
 
Jacklijn 
• 2x 6 meter afgebrand 
• 2x 8 meter v.v. low friction eye aan eén zijde 
• 2x 11 meter v.v. low friction eye aan eén zijde 
 
Montage 
Vlinderogen giek 
Monteer de drie vlinderogen gecentreerd op de onderzijde van de giek, met de meegeleverde 
popnagels. Voor de plaatsbepaling van de vlinderogen verdeel je de lengte van de giek door vier. Het 
getal dat daar uit komt is de afstand van de mast tot het eerste vlinderoog en de onderlinge afstand 
tussen de vlinderogen. Is je gieklengte bijvoorbeeld 3 meter, dan wordt de afstand van mast tot 
vlinderoog 75 cm, evenals de onderlinge afstand.  
 
Vlinderogen zalingen 
Monteer de andere twee vlinderogen onder de eerste zaling, met de meegeleverde popnagels. De 
plaatsbepaling van de vlinderogen is het beste te bepalen naar eigen inzicht. Als de vlinderogen zijn 
gemonteerd kan je de Seldén blokjes eraan hangen met de meegeleverde d-sluitingen. 
 
Kikkers  
Monteer de kikkers ongeveer 10 cm boven de giekhoogte aan de zijkant van de mast. Dat kan je het 
beste doen met RVS boutjes 4x30 mm. Daarvoor moeten de te boren gaten getapt worden met een 
M4 tapboor. Vervolgens kan je de kikkers op de mast schroeven.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Jacklijn 
- Jacklijn 11 meter: gaat door de katrol onder de zaling met het low friction eye aan de 

giekzijde. De andere zijde is om te hijsen en de lijn vast te zetten op de gemonteerde kikker. 
- Jacklijn 8 meter: gaat door het oog van de eerste jacklijn. Het uiteinde zonder oog komt met 

een paalsteek op het vlinderoog dat het dichtst bij de mast zit. 
- Jacklijn 6 meter: gaat door het oog van de derde jacklijn. De uiteinden (zonder oog) komen 

met een paalsteek op het derde en het achterste vlinderoog. 
- Eventuele overlengte van de jacklijnen kan worden afgesneden. TIP! Brand het uiteinde van 

de lijn altijd af, anders gaat deze rafelen.  
 
 

 
 
Heb je vragen of is het product niet compleet? Neem gerust contact met ons op via info@cs-
rigging.com of telefonisch via 075 303 03 90. 


