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Begin van de zomer 2017 werd, bij de 
door Benelux-importeur Nova Yachting 
georganiseerde Hallberg-Rassy Tour 
op de Grevelingen, het idee geboren 
om een vereniging van Hallberg-Rassy 
zeilers op te richten. Een tiental zeilers 
voegde de daad bij het woord en heeft 
afgelopen herfst gepeild of er voldoende 
belangstelling zou zijn. Binnen enkele 
weken hadden zich ruim 150 Hallberg-
Rassy eigenaren vanuit allerlei delen 
van Nederland, Belgie en Duitsland 
enthousiast gemeld. De “Hallberg-

Rassy Connectie”, zoals de nieuwe 
vereniging heet, is begin december 
opgericht. De nieuwe vereniging vormt 
een netwerk van gelijkgestemden, waar 
enthousiasme en trots voor de Zweedse 
schepen de boventoon voert. De 
groep deelt daarnaast ook technische 
kennis, mooie bestemmingen en tal van 
andere nautische zaken. Ook worden er 
evenementen georganiseerd. 
 
Hallberg-Rassy Connectie 
www.hallbergrassyconnectie.com

Ruim 150 Hallberg-Rassy zeilers 
verenigen zich

De Pointer 22 van Jachtwerf Heeg wordt 
in februari getoond op de Belgian Boat 
Show. Dit zeiljacht is speciaal ontworpen 
als moderne allround zeilboot met 
extra mogelijkheden. Bij het ontwerp is 
rekening gehouden met de eisen van 
de moderne zeiler. Dit resulteerde in een 
stijlvol design met aandacht voor de juiste 
zeileigenschappen, bedieningsgemak 
en comfort. Waterfront Yachts, de 
dealer voor Zuid-Nederland en België, is 
aanwezig op de Belgian Boat Show om 
geïnteresseerde watersporters kennis te 
laten maken met de moderne zeilboot. 
Ook is het mogelijk om een proefvaart 
vanaf april 2018 in te plannen.

De Pointer 22 gaat  
naar Gent

Op de Belgian Boat Show wordt de 
nieuwe Booty 30’ gelanceerd. Het 
zeiljacht van Scheepswerven Jan 
Vandamme is bedoeld voor mensen 
die graag op open zee of in kunstwater 
zeilen. De Booty 30’ is een met zorg en 
vakkennis afgewerkte cruiser en racer 
voor zowel sportieve als de recreatieve 
zeilers. Bij het ontwerp werd vooral 
gezocht naar een boot die optimaal 
presteert op de Noordzee, ook bij 
kortere en steile golven. De slimme 
plaatsing van de watertank maakt het 

Booty 30’ heeft 
wereldprimeur 
op Belgian  
Boat Show

 
Waterfront Yachts 
T: 0111-672890 
www.waterfrontyachts.nl 
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mogelijk het lagere bemanningsgewicht 
te compenseren wanneer men met 
deze boot alleen of met twee personen 
rechtop kan varen. De boot heeft veel 
trimmogelijkheden en zowel dek als 
kajuit zijn ingericht zodat de bemanning 
er veilig en comfortabel actief kan 
manoeuvreren, zeilen, sturen of 
navigeren. Het interieur is strak en heeft 
alle comfort.

Scheepswerven Jan Vandamme 
T: +32 (0)50-375850 
www.scheepswerven-janvandamme.com
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