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De werf van het zeiljachtenmerk 
Feeling kondigt een nieuw model aan. 
De Feeling 13.90, zoals het nieuwe 
model zal worden genoemd, heeft 
duidelijk de traditionele kenmerken 
van de Feeling range, echter met een 
eigen design en een moderne stijl. Net 
als alle Feeling zeiljachten, beschikt 

de 13.90 over een kielmidzwaard / 
hefkiel met een scharnierende kiel 
die volledig in de romp kan worden 
getrokken. De kieldoos is onder de 
salon gesitueerd waardoor deze geen 
aandachtspunt in de salon zal zijn. Het 
onderwaterschip is, naast de dubbele 
roeren en de hefkiel, uitgebreid met 
2-hoekige vleugels die voor meer 
stabiliteit bij het droogvallen zorgen en 
de aan de windse zeilprestaties dienen 
te verbeteren. De bouw van het nieuwe 
model is begonnen op de werf in Les 
Sables d’Olonne waarbij de planning 
is dat het nieuwe model in het najaar 
van 2017 voor het eerst het water zal 
gaan zien. In Nederland wordt Feeling 
vertegenwoordigd door Qnautique.

Qnautique 
T: 0513-499985 
www.qnautique.nl

Bij de Eredivisie Zeilen strijden achttien 
toonaangevende watersportverenigingen 
om het landskampioenschap. De 
formule is simpel: korte races, 
identieke boten, vijf speelronden op 
unieke locaties verspreid door het 
hele land. Aalsmeer is daar dit jaar als 
nieuwe locatie toegevoegd voor de 
3e speelronde. Het evenement vindt 

Feeling kondigt 
eerste nieuwe 
model aan na 
herstart van de 
werf

Eredivisie Zeilen op 1, 2 en 3 juli naar Aalsmeer

Watersportnieuws | Zeil
Kijk op www.BootAanBoot.nl voor meer watersportnieuws

plaats tijdens de Westeinder Waterweek. 
Het evenemententerrein is gevestigd 
aan de Vrouwentroost in Aalsmeer. 
De wedstrijden worden gevaren op 
de Westeinder ter hoogte van het 
Westeinder Paviljoen.

Eredivisie Zeilen
www.eredivisiezeilen.nl

In 1966 begon Laus van den Berg met het bouwen van boten en dat betekent dat 
de werf, die inmiddels Breehorn heet, 50 jaar bestaat. Reden voor een feestje. Op 
zaterdag 10 september organiseert de werf een open dag met diverse activiteiten 
en presentaties. Uiteraard is dit meteen een unieke gelegenheid om een breed scala 
aan Breehorns van dichtbij te zien. De Vereniging van Breehornzeilers haakt op 
het evenement in en organiseert rondom deze zaterdag haar najaarsweekend. Op 
vrijdagavond 9 september is de aanvaart 
naar Woudsend en op zondagochtend 
11 september is er een grootse tocht met 
Breehorns richting Stavoren. In totaal zijn 
er bijna 180 Breehorns gebouwd. Iedere 
Breehornzeiler kan dit hele weekend 
deelnemen.  
 
Breehorn 
T: 0514-592233 
www.breehorn.nl

Breehorn viert 50-jarig bestaan 
met jubileumweekend


