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Watersportnieuws | Zeilboten

Voor de eerste keer doet de extreem 
zware oceaanrace Volvo Ocean Race 
het Nederlandse Den Haag aan. Op 18, 
19 en 20 juni 2015 maken de deelne-
mende boten van de Volvo Ocean Race 
hier een korte pitstop. Dit wordt ge-
vierd met het driedaagse Volvo Ocean 
Race Festival. De organisatie mikt op 
een zeer breed publiek van festival- en 
zeilliefhebbers. Tijdens het festival is er 
bijzonder veel te doen in en rondom de 
haven en bij het Zuiderstrandtheater in 

Den Haag viert komst Volvo Ocean 
Race met festival

DE Yachting 
introduceert de 
Comet Cat 37

nieuwe zeilboten | 37

De Italiaanse Comar werf lanceerde 
in april op de Multihull Boatshow in La 
Grande Motte haar eerste catamaran 
van 37 voet. Douwe Kutsch Lojenga van 
de Nederlandse dealer DE Yachting is 
zeer enthousiast over het merk: “Voordat 
de beurs begon waren er al drie stuks 
van verkocht. Ook de 50-voeter is in 
ontwikkeling, hiervan is het eerste exem-
plaar nameijk al verkocht. Daarna volgen 
de 62- en 80-voeter.” De Comet Cats 
onderscheiden zich van de andere cata-
marans door hun gebruik van zwaarden 
of zwenkbare kielen die positieve effec-
ten op de zeileigenschappen hebben. 
Aanvullend zou de stroomlijn vloeiender 
zijn. De Comet Cat 37 heeft een lengte 
van 11.67 meter en een breedte van 
5,84 meter met een diepte variërend van 
1 meter tot maximaal 2.24 meter. Het 
interieur bevat twee tot vier dubbele hut-
ten, twee luxe badkamers en een ruime 
eethoek en keuken in de salon tussen 
de twee rompen. Een ruime kuip met 
twee stuurstanden complementeren het 
geheel. Verder heeft deze catamaran 
standaard twee motoren van elk 20 pk 
en meer dan genoeg diesel- en water-
capaciteit. De beginprijs is € 225.000,-.

DE Yachting
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Scheveningen. Uiteraard kunnen bezoe-
kers de spectaculaire raceboten bewon-
deren. Verder zijn er diverse optredens 
van bekende Nederlandse topartiesten, 
lekker eten en allerlei watersportactivi-
teiten. De echte zeilfans kunnen dank-
zij simulatoren zelf ervaren hoe het 
leven aan boord is van een oceaanra-
cer. Toegang tot het festival is gratis.

Volvo Ocean Race  Festival
www.volvooceanracefestivaldenhaag.com

Kijk voor meer watersportnieuws op:

HISWA-zeilscholen organiseren 
Nationale Zeildag op 6 mei

Woensdag 6 mei 2015 is uitgeroepen tot 
de HISWA Nationale Zeildag. Door heel 
Nederland kan iedereen die dag gra-
tis kennismaken met watersport bij een 
van de 25 deelnemende zeilscholen van 
HISWA Vereniging, brancheorganisatie 
van de watersport. De zeilscholen haken 
met het initiatief aan op de Week van de 
Watersport. Bij alle deelnemende zeil-
scholen is iets te beleven; een open dag, 
een zeilclinic, surfles of een workshop. De 
zeilscholen hopen op die manier zoveel 
mogelijk mensen het water op te krijgen. 
Jessica Zandbergen, projectleider Natio-
nale Zeildag van HISWA Vereniging: “Het 
is algemeen bekend dat Nederlandse kin-
deren weinig bewegen en weinig buiten-
spelen. Wij zien het als taak om kinderen 
te laten ontdekken hoe leuk en sportief 
watersport is. Daar is de Week van de 
Watersport in de meivakantie de uitgele-
zen kans voor.” Op www.zeilschoolvaar-
school.nl vindt u een lijst met deelnemers.

HISWA Nationale Zeildag
www.zeilschoolvaarschool.nl
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