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

Met meer dan dertig jaar ervaring als dealer weet het team van Jachthaven Noordschans 
alles van de krachtige motoren, saildrives en accessoires van Volvo Penta. Zo ook van de 
klapschroeven die dit voorjaar voor een extra aantrekkelijk tarief worden aangeboden. De 
klapschroeven van Volvo Penta bieden diverse voordelen. Zo is de weerstand minimaal 
bij het zeilen, terwijl de stuwkracht wel groot is, zelfs bij het achteruitvaren. Daarbij zorgt 
het gepatenteerde bladontwerp voor een soepele en stille werking met minimale trillingen, 
goede manoeuvreerbaarheid op krappe plaatsen en een minimale stopafstand. De 
klapschroeven zijn bovendien vervaardigd in een nibrallegering, een combinatie van nikkel, 
brons en aluminium, wat ze duurzaam en sterk maakt. De schroeven zijn leverbaar in diverse 
afmetingen en afschuiningen en voor motoren met verschillende sterktes. De klapschroeven 
worden tot en met 31 maart 2020 bij Jachthaven Noordschans aangeboden met 10% 
korting. Deze actie geldt overigens niet voor de vaste schroeven. 
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Jachtwerf Heeg, bekend van onder meer de Randmeer, Splash, G2 en Pointer, zal vanaf 
nu ook Winner zeiljachten produceren. Nadat de Nederlandse jachtbouwer Winner Yachts 
in 2016 failliet is verklaard zijn de mallen van de snelle toerjachten in handen gekomen van 
de Duitse dealer Nordic Yachting in Neustadt an der Ostsee. Jachtwerf Heeg pakt met 
ingang van 2020 de bouw van de bekende zeiljachten weer op in eigen land. De mallen 
van de Winner 8 en 9 zijn reeds naar Friesland overgebracht. Geert Wijma van Jachtwerf 
Heeg licht toe: “De jachten van Winner staan bekend om de goede zeileigenschappen 
en hoogwaardige afwerking. Met onze ruime kennis en ervaring in de bouw van polyester 
jachten verwachten wij degelijke, elegante en praktische Winner-jachten te kunnen leveren.” 
Na de bouw in het Friese Heeg gaan de Winner casco’s naar Duitsland voor de verdere 
afbouw.
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Winner Yachts worden weer in 
Nederland gebouwd

Sealion Yachts nieuwe dealer van Astus Boats Trimarans

Korting op klapschroeven van Volvo Penta  
bij Jachthaven Noordschans

Daniel Leeuw van Sealion Yachts is aangesteld tot Nederlandse vertegenwoordiger van de 
trimaranjachten van Astus Boats. Deze Franse polyester zeiljachten worden gekenmerkt 
door de moderne en sportieve ontwerpen, de compacte hut voor de bemanning en haar 
spullen, de lage onderhoudskosten en het gemakkelijke transport per trailer naar andere 
vaarbestemmingen. De drijvers kunnen eenvoudig door middel van telescopische beams 
op het water of aan land worden in- en uitgeschoven, wat het transport vergemakkelijkt. 
De betaalbare trimarans zijn geschikt om alleen te varen, maar bieden ook ruimte en 
comfort voor een vaartocht met vrienden of familie. Het nieuwste model is de in 2018 
geïntroduceerde Astus 20.5, die afgelopen januari ook op Boot Düsseldorf te zien was. 
Deze Astus is ontworpen in samenwerking met VPLP Design en is net als de voorgangers 
eenvoudig en efficiënt te transporteren, op te tuigen en te hanteren. De gestroomlijnde romp 
zorgt ervoor dat deze trimaran soepel door het water glijdt. De boot is personaliseerbaar 
met meerdere opties voor elke vaarstijl. Sealion Yachts levert de Astus 20.5 trimaran vanaf  
€ 26.900. De Astus Boats zijn momenteel verkrijgbaar in drie modellen: de Astus 16.5, 20.5  
en 24. Eind 2020 wordt de nieuwe Astus 22.5 verwacht die de Astus 22.1 zal vervangen. 
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