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De vergelijking der zeilpakken 

Inleiding 

Naar aanleiding van de inventarisatie van zeilpakken (zeiljas + zeilbroek) en plofvestjes in het begin 

van dit jaar hebben wij gekeken wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot groepskorting. Er 

hebben zich circa 10 leden aangemeld die een zeer uiteenlopende behoefte  hebben met betrekking 

tot zeilpakken. Daardoor bleek het helaas niet mogelijk om een zeilpak te vinden dat voor alle 

kandidaten voldoet.  

Hierna hebben wij gekeken of wij voor het gros van de kandidaten een actie kunnen bieden. De 

meeste kandidaten zijn eerstejaarsleden die voor een goede prijs-/kwaliteitsverhouding een zeilpak 

aan willen schaffen. Een zeilpak van XM leent zich daar uitstekend voor. Vaak zijn deze pakken online 

net zo goedkoop als een leverancier die ons pakken met korting kan bieden. 

Er is gekeken of het mogelijk is om een gezamenlijke korting te incasseren bij een watersportwinkel 

hier uit de buurt. Het idee is om gezamenlijk langs te gaan, de pakken te passen en eventueel te 

bestellen met een groepskorting. Helaas moet je een dag uittrekken voor het kopen van zeilpakken, 

omdat hier geen grote watersportwinkels in de buurt te vinden zijn.  

Ouderejaarsleden hebben al duidelijk een voorkeur voor een bepaald pak, omdat zij na jaren gebruik 

hun eigen voorkeuren hebben gevormd. Eerstejaarsleden hebben deze nog niet en willen wij in deze 

e-mail dan ook ondersteunen. Wij raden aan om je zeilpak bij ouderejaarsleden te passen (mail 

hiervoor de zeilpakcie) en vervolgens online te bestellen. Een aantal web shops bieden bepaalde 

pakken er goedkoop aan en deze links hebben wij dan ook in deze e-mail vermeld.  

 

Wat zijn de verschillen tussen de zeilpakken? 

We hebben een aantal zeilpakken vergeleken van alleen de merken XM en Musto. Ten eerste om de 

vergelijking behapbaar te maken en ten tweede omdat we op zoek zijn naar pakken met een goede 

prijs/kwaliteits-verhouding. XM biedt goede pakken voor een lage prijs. Musto is hèt zeilpakkenmerk 

dat in veel prijsranges uitstekende pakken biedt. Meer dan 40% van 348 lezers van het tijdschrift 

Zeilen draagt Musto gevolgd door 11% dat XM draagt (maart 2010). Andere merken hebben ook 

goede eigenschappen maar blinken niet uit op de criteria prijs vs. kwaliteit. Zie voor een volledige 

vergelijking het artikel in Zeilen: http://www.fox22-zeiljacht.nl/Zeilpakken%20test.pdf 

Voor een geheel XM Offshore pak betaal je ± € 250. Dit zeilpak is alleen unisex uitgevoerd, wat 

betekent dat de heren en dames hetzelfde zeilpak dragen. Het waterwerend effect wordt bij dit 

zeilpak bereikt met een coating. Een uitstekend zeilpak, vooral voor beginners. Dit zeilpak is ook 

geschikt om mee te zeezeilen. 

De Musto BR1 is evenals de XM een zeilpak met een coating. Voor een geheel zeilpak betaal je hier 

rond de € 330. Een groot verschil is echter dat dit zeilpak in een heren en dames versie is uitgevoerd. 

De Musto MPX is geen zeilpak met een coating, maar is gemaakt van het zogenaamde GORE-TEX 

membraan. Het verschil met de pakken met coating is dat membraanpakken veel beter ademen, je 
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hebt dus minder last van zweet. Echter ademen de pakken met coating ook wel redelijk. Verder is dit 

zeilpak natuurlijk luxer, slijtvaster en veel duurder. 

 

Welk zeilpak voor welk doeleinde? 

Uiteindelijk is het aan jezelf om te beslissen welk pak je neemt. Wat vooral belangrijk is op welke 

boten je wil gaan varen. Op de Ebenhaëzer slijt je pak veel sneller en wordt het ook veel viezer. Het is 

dan verstandig om een goedkoper pak te kopen. Een XM Offshore (€ 250) of zelfs een XM Coastal (€ 

170) voldoet dan prima. 

Als je eigenlijk alleen op de kleine boten wil gaan varen slijt je pak veel minder snel en wordt vooral 

veel minder vies. We raden dan toch net een kwalitatief wat beter pak aan: een XM Offshore of een 

Musto BR1 Channel bijvoorbeeld. Als je wil gaan zeezeilen heb je toch minimaal een XM Offshore 

nodig. 

Je budget speelt natuurlijk ook een rol. Als je er minder geld voorover hebt kom je waarschijnlijk uit 

bij een XM pak, wat toch goede pakken zijn gezien de prijs die je betaalt. 

Als laatste is het allerbelangrijkste hoe je pak zit. Dat betekent dat je ze moet passen en moet voelen 

hoe het zit. Koop dus geen zeilpak online als je deze niet gepast hebt! 

In principe kan je er van uitgaan dat het zeilpak wat je koop zo'n vijf jaar meegaat, dus je 

studententijd tenzij je het heel bont maakt. Hou daar bij de aanschaf rekening mee. Je moet zeker 

iets kopen waar je tevreden mee bent, anders erger je je de komende jaren gigantisch. 

 

Wat nu? 

Geef naar aanleiding van dit document aan waar je voorkeur naar uit gaat. Geef vervolgens je maat 

door en wij zullen voor je kijken of iemand binnen de vereniging het pak heeft in jouw maat zodat je 

het binnenkort kunt passen. Koop vervolgens je zeilpak in een watersportwinkel in de aanbieding 

(pas weer na het zeilseizoen) of online in een webwinkel. Jos Boone biedt zijn zeilpakken voor een 

erg lage prijs aan op www.josboone.nl. De zeilpakken van Musto en XM zijn wij elders niet goedkoper 

tegengekomen.  

http://www.josboone.nl/

