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Een ‘M O D E R NE  HE D E N D A A G S E  K L A S S IE K E R ’
De Olympiajol (O-jol) is ontworpen als internationale eenheidsklasse voor de Olympische Spelen van 

1936. De Olympiajol heeft goede zeil eigenschappen en is door haar uitgebreide trimmogelijkheden 

geschikt voor jong en oud. De Olympiajol staat bekend als de ‘moderne klassieker’.



Veel trimmogelijkheden E N  O P T I M A L E  Z E IL P R E S TAT IE S
Door de goede hedendaagse zeil eigenschappen en de vele trimmogelijkheden is de boot al meer 

dan 75 jaar uitdagend voor iedere sportieve zeiler. Sportief en uitdagend. De Olympiajol is makkelijk 

trailerbaar en behoort vaak tot de grootste klasse op multi-klasse evenementen. Het is een boot voor 

alle leeftijden, iets wat dan ook goed te zien is aan de wedstrijdvelden.

IOU klasseorganisatie; Internationale Olympiajollen Union. De O-jol klasse is al jaren één van 

de grootste zeilklassen in Duitsland en Nederland. De klassenorganisatie van de O-jol ( IOU NED ) 

heeft meer dan 200 leden. Kijk voor informatie over trainingen en wedstrijden op de website van 

de klasse organisatie IOU NED. Olympiajol.nl 

Standaarduitrusting O LY M P I A J O L
Basisuitrusting  

Romp in kleur naar keuze, dek in kleur lichtgrijs RAL 9002, kuipvloer in kleur lichtgrijs RAL 9002. Zwaard 

5mm RVS, helmstok en roerkop in Cabon, joystick in Carbon, ophaalbaar roerblad. 

Tuigage 

Zeilen zie optielijst. Mast en giek Superspars, giekneerhouder externe hevel, onderlijkverstelling intern 

dyneema, grootschoot 8mm, overloop verstelbaar en wartelbasis met klem. Voorstag onderdeks 

verstelbaar, verstelbare verstaging dyneema, zwaardverstelling, cunninghamverstelling,

Dek-layout  

Stootlijst en hangstukken onbehandeld teakhout, Harken beslag en Harken overloop, hangbanden 

verstelbaar, inspectieluiken in kuipvloer en achteronder, waterlozing doorvoeren achterschip en RVS 

zelflozers Andersen.

Overig  

Striping en waterlijn, naam en thuishaven op de boot, landvast, sleeplijn en peddel.



Prijslijst O LY M P I A J O L  - onder voorbehoud prijspeil voorjaar 2022

Standaard Olympiajol - zie standaarduitrusting  € 24.500,00

Zeilen en dektenten 

Grootzeil Hagoort Sails      € p.o.a 

Grootzeil Jama Sails      € p.o.a 

Grootzeil North Sails      € p.o.a 

Grootzeil Ned-31      € p.o.a 

Dektent bovendek met staande of gestreken mast  € p.o.a

Trailer 

Trailer Kalf met waltrailer     €   3.500,00 

Trailer Kalf zonder waltrailer     €   2.250,00 

Trailer onderstel Kalf voor op kade    €   1.750,00 

Trailer Harbeck met waltrailer     € p.o.a 

Trailer Harbeck zonder waltrailer     € p.o.a

Alle prijzen zijn inclusief BTW.



Jachtwerf Heeg 
It Bûtlân 14 

8621 DV  Heeg 

 

+31 (0) 515 44 22 37 

info@jachtwerf-heeg.nl 

www.jachtwerfheeg.nl

O l y m p i a j o l  S E R V I C E
U kunt bij Jachtwerf Heeg terecht voor Full Service. Wij helpen u graag met het  

leveren van een nieuwe zeilboot, het uitvoeren van vakkundig onderhoud, 

winterstalling en een ligplaats voor uw boot. Jachtwerf Heeg heeft een uitgebreide 

webshop met onderdelen voor uw boot.

Jachtwerf Heeg is opgericht in 1951 en volgt de ontwikkelingen in de zeilsport wat 

heeft geleid tot hoge zeiljachten, met nationale en internationale prijzen. De gehele 

range van Jachtwerf Heeg wordt vanaf de mal tot aan het interieur vakkundig op 

de werf gebouwd. Daarbij wordt geen detail uit het oog verloren. U bent van harte 

welkom op onze werf in Heeg voor het bekijken van het bouwproces en voor een 

zeilbelevenis met de Olympiajol.

Lengte    

Breedte    

Diepgang  

Lengte mast   

Gewicht romp 

Gewicht roer en zwaard 

Opp. Zeil    

Bemanning  

5.00 m 

  1.66 m    

1.10 m 

6.80 m  

160 kg 

220 kg 

   11.50 m2  

1 persoon

Technische specificaties O LY M P I A J O L


