
Dit jaar bestaat de Splash dertig jaar 
en dat wordt groots gevierd tijdens het 
WK-Splash Blue en EK-Splash Red in 
Lelystad. “Na een prachtig jaar Splash 
zeilen met meer dan 100 boten op het 
WK-Splash in Travemünde gaan we een 
bijzondere mijlpaal tegemoet,” aldus Geert 
Wijma van Jachtwerf Heeg. De Splash is 
een grote internationale wedstrijdklasse en 
is speciaal ontworpen voor jonge zeilers 
van 13 tot en met 19 jaar. De Splash 
is niet alleen snel maar ook makkelijk 
hanteerbaar, zowel op het water als op 

het land. De boot kan ook op het autodak 
vervoerd worden. In het kader van dit 
jubileum heeft Jachtwerf Heeg speciale 
aanbiedingen voor de boten. In 2017 gaat 
de werf bouwnummer 2.700 voorbij. Er 
zijn nog drie voorraadboten die nu met 
korting worden aangeboden. 
 
Jachtwerf Heeg  
T: 0515-442237 
www.splashboats.com

De haven Marina Port Zélande is een jachthaven voor het gehele gezin, gelegen tussen 
De Grevelingen en het Noordzeestrand. De Grevelingen is een van de grote 
zoutwatermeren uit het Scheldedeltagebied. Dit gebied is groot genoeg om er een hele 
vakantie op rond te varen en te genieten van het open gevoel op de weidse trajecten, 
maar ook de meer intieme aanmeer- en ankerplekken bij de eilandjes. Op de haven 
beschikt men over alle faciliteiten die de moderne watersporter zoekt: een modern 
havenkantoor, ligplaatsen met alle voorzieningen, toilet- en douchefaciliteiten, een helling 
voor trailerbare sportboten, horeca, vakmensen voor service en bootonderhoud, een 
optimale beveiliging van de steigers en veel parkeerplaats dichtbij. Marina Port Zélande 
wint door haar ligging ook populariteit onder de Belgen; de haven is vlot te bereiken over 
de weg en ligt op amper een uur rijden vanuit Antwerpen of Gent. 
 
Marina Port Zélande  |  T: 0111-671920  |  www.mpz.nl

Splash zeilboten 
bestaan 30 jaar

Marina Port Zélande presenteert zich 
als one-stop-shop voor pleziervaart op 
de Belgian Boat Show

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

De Italia 998 Club is de Cruising versie van 
de populaire Italia 998 Fuoriserie. Met dit 
schip won het Bach Yachting Racing Team 
in 2016 onder meer het Nederlands, Duits 
en Wereldkampioenschap. De 998 Club 
heeft dezelfde snelle vaareigenschappen, 
maar is tevens uitgerust om relaxed mee 
te kunnen cruisen. De toevoeging van 

Italia Yachts introduceert de nieuwe Italia 998 Club
de boegspriet zorgt er voor dat er geen 
spinnaker boom gebruikt hoeft te worden 
en er is ruimte voor een code 0. Een 
highlight van dit jacht is onder andere de 
dubbele stuurwielen ten opzichte van de 
helmstokbediening. Ook is het interieur 
rijker uitgerust. Er zijn kasten toegevoegd 
in salon en voorhut voor meer bergruimte. 
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De kombuis is standaard uitgerust 
met een koelkast en gasstel met oven. 
Optioneel kunnen de kuip en kuipbanken 
in teak worden uitgevoerd. 
 
Bach Yachting 
T: 0320-746046 
www.bachyachting.nl
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