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Jury maakt nominaties HISWA
Zeilboot van het Jaar bekend

De ‘HISWA Boot van het Jaar’-verkiezing is weer van start gegaan. Binnen
de categorie zeiljachten koos de jury vier
jachten: de Hanse 315, de Dragonfly 25,
de Maxi 1200 en de Italia 9.98. Op dinsdag 13 oktober vindt de testdag voor
de ‘HISWA Zeilboot van het Jaar 2016’
plaats. Tijdens deze dag worden de vier
genomineerde zeilboten beoordeeld
op hun zeilprestaties, maar ook op andere eigenschappen zoals constructie,

prijs/kwaliteit verhouding, design en het
innovatieve karakter. De onafhankelijke
vakjury bestaat uit hoofdredacteuren
van diverse watersportmedia en bekende jachtontwerpers. Een dag later,
op woensdag 14 oktober, worden de
genomineerde motorjachten getest.
Hierover leest u meer op pagina 91
met het motorbotennieuws. Na de testdagen beraadt de jury zich over welke
motor- en zeilboot de prestigieuze
titel het meest verdienen. De winnaars
worden tijdens de opening van de
HISWA 2016, op woensdag 16 maart in
de RAI in Amsterdam, bekend gemaakt.

HISWA Amsterdam Boat Show
www.hiswarai.nl

Enkhuizer Klipperrace op
10 en 11 oktober

Voor de 41ste keer organiseert de Commissie Enkhuizer Klipperrace in het
tweede weekend van oktober de Enkhuizer Klipperrace. Op 10 en 11 oktober
barst de strijd tussen de deelnemende
zeilende binnenvaartklippers en verwante typen platbodems met zijzwaarden
los. De race bestaat uit twee onderdelen,
de Drie Steden Race en de Olympische
baan. Op zaterdag wordt de Drie Steden
Race gevaren. Deze race start met de
spectaculaire ankerstart in het Krabbersgat bij Enkhuizen, tenzij de wind pal
uit het noordoosten waait. Vervolgens
moeten twee van de drie daartoe aangewezen boeien worden gerond. Deze
boeien liggen bij Medemblik, Stavoren
en Urk. De finish is in het Krabbers-

gat. Op zondag wordt de Olympische
baan gevaren. De twee klassen starten
na elkaar en de banen lopen gedeeltelijk in elkaar over, waardoor het veld
de gehele race goed bij elkaar blijft. De
beste overall in de A-klasse wint “Het
Zilveren Logboek”, beschikbaar gesteld
door Scheepsmakelaardij Enkhuizen. De
overall-winnaar van de B-klasse kan voor
een jaar de ‘De Zilveren Haring’ in zijn
roef zetten. Daarnaast zijn er per klasse
drie prijzen beschikbaar. De Jan Bakker
Prijs wordt uitgereikt aan de deelnemer
die de meest opvallende prestatie, op
welke manier dan ook, heeft geleverd.

Hutting Yachts viert
40-jarig bestaan
met Open Dag
Op 17 oktober 2015 bestaat Hutting Yachts
40 jaar. De werf begon met houten wedstrijdjachten en is daarna gegroeid naar
een gerenommeerde jachtwerf bekend
om de custom-built aluminium zeiljachten.
Al op jonge leeftijd bouwde oprichter Tjerk
Hutting zijn eerste zeilbootjes in de garage
van zijn ouders. Op 17 oktober 1975 werd
Hutting Yachts ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel. Dertien jaar later werd in
samenwerking met Dick Koopmans het
concept rondom de Hutting 40 ontwikkeld
en in 1989 werd het eerste prototype opgeleverd. De werf moest worden uitgebeird en
daarom werd in 1993 aan het IJsselmeer in
Makkum een nieuwe jachtwerf gebouwd.
Binnen het concept van de Hutting 40 zijn
vervolgens in samenwerking met de heer
Koopmans ook een Hutting 45 en een
Hutting 50 ontwikkeld. Anno 2015 is er
een groot aantal Hutting jachten gebouwd.
Door het custom-built karakter beschikt de
werf over vakmanschap dat ook toegepast
kan worden op andere ontwerpen. Hierdoor heeft de jachtwerf haar aanbod uitgebreid met het bouwen van luxe limo-tenders
en het vervaardigen van complete refits tot
80 voet. Daarnaast voorziet de jachtwerf
ook in de behoefte van klanten om een
ligplaats bij de werf te gebruiken en eventueel de stalling in de winter te verzorgen.
Op 17 oktober 2015 wordt het 40-jarig bestaan van Hutting Yachts gevierd met een
Open Dag. Van 11:00 tot 16:00 uur worden
lezingen gegeven over zeilen en zeilreizen,
kan de jachtwerf van binnen bekeken worden evenals de Hutting zeiljachten en de
brokerage. De Open Dag kan zonder aanmelding bezocht worden.
Hutting Yachts
T: 0515-232023, www.hutting.nl

Kijk voor meer watersportnieuws op:

Enkhuizer Klipperrace
www.klipperrace.nl
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