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Heech by de Mar zet trend ‘Easy Sailing’
met rond- en platbodemjachten voort

Heech by de Mar in het Friese Heeg maakt het varen met een rond- of platbodem
gemakkelijker. Wat een aantal jaren geleden voor het eerst is geïntroduceerd, wordt nu
verder uitgerold over een groot deel van de huurvloot. Ook bij de verkoopschepen wordt de
‘Easy Sailing’-techniek steeds meer toegepast. Het gaat hierbij allereerst om het aanpassen
van de voorzeilen naar een rolfok en rolkluiver, waarmee bediening vanuit de kuip eenvoudig
is. Op de grotere verhuurschepen zijn vallieren aangebracht, zodat het hijsen van de zeilen
een stuk minder kracht vraagt. De grootste twee schepen zijn standaard voorzien van
een elektrische lierhendel, wat het hijsen van de zeilen aanzienlijk eenvoudiger en lichter
maakt. Om huurders nog meer van dienst te zijn en het varen verder te vereenvoudigen
is een deel van de schepen van de huurvloot onder de noemer ‘Easy Handling’ voorzien
van een boegjet (een stille boegschroef) en/of stuurwiel met hydraulische stuurinstallatie.
Een aantal verkoopschepen is op dit moment al voorzien van de genoemde Easy Sailing of
Easy Handling onderdelen. Ook is het vaak mogelijk de schepen aan te passen, zodat het
zeil- of vaargemak aanmerkelijk wordt vergroot. Martin Koekebakker van Heech by de Mar
licht toe: “Zeker in deze tijd geldt: gemak dient de mens. De aangepaste schepen hebben
nu naast de gemakken van een kieljacht de voordelen van een rond- of platbodem zoals
uitstraling, karakter, ruimte en geringe diepgang. Wilde u altijd al eens kennis maken met
het varen in een rond- of platbodem, dan is dit ‘easier’ dan ooit tevoren. Onze specialisten
adviseren u graag.”
Heech by de Mar | T: 0515-442750 | www.heechbydemar.nl

Moody Yachts
presenteert de
nieuwe Moody DS41
Moody Yachts presenteert zijn nieuwe
deksalonjacht: de Moody DS41, uitgerust
met de nieuwste technologieën en
designinnovaties. Dit unieke jacht staat voor
een luxe ambiance en gevoel van ruimte.
Onder het motto ‘Living on one level’ is deze
Moody volledig barrièrevrij. Ze is voorzien
van een elegant dekhuis met 360 graden
panoramische beglazing voor hoog en
exclusief wooncomfort. De salon en kuip
zijn gemakkelijk samen te voegen met de
ruimtebesparende ‘push & sliding’ deur.
Terwijl de navigatietafel ook dienst doet als
binnenstuurstand, kunnen er tot vijf personen
rond de grote salontafel zitten. Benedendeks
biedt de eigenaarshut een badkamer ensuite,
een driedeurs garderobe en grote ramen
in dek en romp. De gastenhut kan ook een
eigen badkamer hebben.

GT Performance Yachts BV
T: 0187-663388
www.moodybenelux.nl

Poolse Cobra zeil- en motorjachten
nu ook in de Benelux verkrijgbaar
Met de start van het nieuwe jaar is de
Benelux een internationaal bootmerk rijker.
De zeil- en motorjachten van Cobra Yachts
uit Polen worden nu ook vertegenwoordigd
in het Friese Makkum. Het team bekend
van Tornado Sailing levert de jachten onder
de naam Cobra Yachts Benelux. De huidige
modellijn bestaat uit twee zeiljachten - de
Cobra 33 en 38 - en twee motorjachten,
de Futura 36 en Futura 40 Grand Horizon.
De beide zeiljachten zijn ontworpen door
Andrzej Skzrat. De Cobra 33 is voorzien van
een ruime kuip en is geschikt voor zowel
toerzeilen als wedstrijdzeilen. Het schip is
snel en makkelijk te manoeuvreren en is
ook zeer eenvoudig te zeilen. De eigenaar
heeft keuze uit twee of drie cabines en
dankzij de verschillende kielvarianten is

dit schip geschikt voor vele wateren. Het
tweede model, de Cobra 38, is nog ruimer
met standaard drie cabines. Optioneel
is dit aan te passen naar twee of vier
cabines. Het schip heeft een grote kuip met
neerklapbaar zwemplateau met makkelijke
opstap. Daarbij is ze uitgerust met een
dubbel stuurwiel voor optimale prestaties
en comfort. Het motorjacht Futura 36 heeft
een opvallend grote vloeroppervlakte. Ook
beschikt dit jacht over een zeer ruime kuip
en een flybridge. De panoramische ramen
in de salon zorgen voor veel lichtinval en
een wijds uitzicht. De Futura 36 wordt
standaard geleverd met drie cabines en een
toilet met aparte douchecabine. De Futura
40 Grand Horizon is geïnspireerd op de
Futura 36. Deze Futura beschikt over nog
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meer ruimte en luxe en komt met een extra
groot zwemplatform en een stuurstand op
de flybridge. Bijzonder aan dit schip is dat
het standaard beschikt over drie cabines
met elk een eigen natte cel met toilet en
douche.
Cobra Yachts Benelux
T: 0515-559222
www.cobrayachts.nl
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