
Na acht jaar dragen Willem Stroo en Helma Weevers hun groepsaccommodatie  
Het Toppunt in Sneek over aan de nieuwe eigenaar JFT Watersport. De locatie  
wijzigt van eigenaar, maar de huurvloot van het Toppunt blijft eigendom van Willem en 
Helma. Zij kiezen ervoor hun huurjachten onder te brengen bij Ottenhome Heeg. Jan 
IJben, directeur van Ottenhome Heeg is daar blij mee: “Zo wordt een aantal mooie 
Polyvalken, Foxen en Kampeersloepen toegevoegd aan onze huurvloot in Heeg. 
Helemaal nieuw in de vloot is de Antila 26. Dit veelzijdige jacht met comfortabele, 
gezellige en moderne kuip is gericht op een familiezeilvakantie, maar is ook zeer 
geschikt voor de ambitieuze regattazeiler.” De boten kunnen worden gereserveerd via 
de website van Ottenhome Heeg.  

Ottenhome Heeg | T: 0515-442898 | www.ottenhomeheeg.nl 

Innovaren, importeur van ultralichte 
en handelbare stabiele skiffs, brengt 
de nieuwe Liteboat XP in Nederland 
op de markt. Deze nieuwste Liteboat 
weerspiegelt de historische band tussen 
roeien, zeilen en transport. Het concept 
richt zich op de groep avontuurlijke 
watersporters met overlappende interesse 
voor zeilen en roeien. De Liteboat XP 
is dan ook bestemd voor sportieve 

liefhebbers van water en natuur en leent 
zich goed voor meerdaagse trektochten 
over het water. Watersporters kunnen 
hiermee hun spieren gebruiken, maar met 
wat wind in hun zeil ook genieten van de 
rust. 

Innovaren 
T: 06-34874288
www.innovaren.nl

Verhuurvloot van Het Toppunt  
Sneek naar Ottenhome Heeg

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

Op zaterdag 21 april is het mogelijk 
om een kijkje achter de schermen 
te nemen bij één van Nederlands 
meest gerenommeerde jachtwerven. 
Contest Yachts in Medemblik opent 
van 10.00 tot 16.00 uur haar deuren 
voor de gevorderde watersporter. Op 
het programma staan onder meer 
rondleidingen over de werf en vier 
verschillende lezingen. Onderwerpen 
die onder andere aan bod komen 
zijn: de nieuwste ontwikkelingen en 
toepassingen van zeilen (North Sails), 
de energiehuishouding aan boord 
(Mastervolt) en alles over touwwerk aan 
boord (Rake Rigging). Ook zal Stefan 
Coppers, Onboard Reporter van Brunel, 
een lezing geven over zijn avonturen 
aan boord gedurende de laatste Volvo 
Ocean Race 2014-2015. Aanmelden 
voor deze programmaonderdelen kan 
via de website van Contest Yachts. 
Daarnaast kunnen bezoekers de hele 
dag diverse demo’s bijwonen waaronder 
bouwen met de vacuüminjectiemethode, 
houtbewerking en het leggen van 
teakdekken. Ook wordt er een workshop 
‘Koken aan boord’ georganiseerd. 

Contest Yachts
T: 0227-543644
www.contestyachts.com

Open Huis 
bij Contest 
Yachts
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Liteboat presenteert sportieve  
roei-zeilboot


