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Jachtwerf Heeg omarmt 
de beroemde Olympiajol
Jachtwerf Heeg heeft de mallen en bouwrechten van 
de Olympiajol overgenomen. Deze prachtige, beroemde 
eenheidsklasse werd gelanceerd op de Olympische Spelen van 
1936, waar in Kiel de Nederlander Daan Kagchelland prompt 
de gouden medaille veroverde. Jachtwerf Heeg is trots op deze 
mooie toevoeging van de tijdloze eenmansboot aan het brede 
gamma sportieve zeilboten van de bouwer. De werf verwacht dit 
najaar de eerste boten te kunnen leveren. 

Jachtwerf Heeg  |  +31 (0)515-442237  |  www.jachtwerf-heeg.nl

Zeilboot gebruikt 
plastic uit de 
oceaan als 
brandstof
Een zeilboot die plastic uit de oceaan 
filtert en het vervolgens verwerkt tot 
brandstof. De Zwitserse race-zeiler Yvan 
Bourgnon ontwierp samen met een groep 
wetenschappers, ingenieurs en technische 
specialisten een 56 meter lange 
catamaran, die elk uur 2 ton plastic uit 
de zee kan filteren en het plastic gebruikt 
als brandstof. Yvan Bourgnon zeilde op 
12-jarige leeftijd met zijn ouders voor het 
eerst rond de wereld. Een tocht die hij 30 
jaar later herhaalde. De enorme toename 
in plastic afval die hij zag was alarmerend. 
Iets wat hij ook merkte tijdens de zeilraces 
waar hij aan deelnam. Elk jaar zag hij de 
plastic vervuiling in de oceaan toenemen. 
Soms was het zelfs zo erg dat hij een race 
moest stoppen, omdat zijn boot vastliep in 
het plastic. In 2015 gebeurde dat nog een 
keer en toen besloot hij in actie te komen. 
Bourgnon startte de non-profit organisatie 
The SeaCleaners met als doel om de 
oceaan weer plasticvrij te maken.

The SeaCleaners 
www.theseacleaners.org

Op 11 mei maakte de organisatie Tall Ships 
Races International, onderdeel van Sail Training 
International (STI), vier van de vijf havens voor de Tall 
Ships Races 2023 bekend. Al eerder was bekend 
gemaakt dat Den Helder de starthaven in 2023 zal 
worden. SAIL Den Helder en de STI hebben beide 
als belangrijkste doelstelling om jongeren in de 
leeftijdsgroep van 15 tot 25 jaar actief te betrekken 
bij dit grootste zeilevenement. Dit willen zij zowel 
aan boord van de zeilschepen als in de organisatie 
van SAIL Den Helder aan de wal. Zo moedigt de 
Stichting SAIL Den Helder jongeren aan om als 
trainee mee te varen met deze grote schepen. 
Meevaren als trainee biedt een unieke levenservaring 
om in hecht teamverband aan boord samen te 
werken in een internationale setting. Stichting SAIL 
Den Helder heeft hiertoe de organisatie Windseeker 
als partner. Elk jaar, ook ondanks de beperkingen 
door corona, kunnen jongeren zich via Windseeker 
voor verschillende programma’s als trainee 
aanmelden.

Windseeker 
+31 (0)6-82790115  |  www.windseeker.org
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Geef je op als 
trainee op een Tall Ship


