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Contest Yachts is een nieuwe weg ingeslagen met de 15 meter lange Contest 49CS, die te 
bezichtigen was op de afgelopen Hiswa te Water. Het is het eerste zeiljacht met achterkuip 
en twee achterkajuiten in de 50-voet range van de werf. In het achterschip bevinden zich 
twee hoge en ruime dubbele hutten. Naast de trap is aan bakboord de kombuis die twee 
werkbladen heeft aan weerszijden van het gangpad. Aan stuurboord is een ruime douche/
toiletruimte. De ruime salon heeft veel lichtinval met aan weerszijden L-banken, met rechts 
van het midden een tafel en aan stuurboord een navigatiehoek. Het voorschip herbergt de 
eigenaarshut met een tweepersoonsbed en een aparte badkamer met toilet.
Buiten valt op dat de kuip uit twee delen bestaat. Het voorste gedeelte onderscheidt zich 
door een beschutte, grote kuip, die in de Contest-traditie diep, comfortabel en veilig is 
onder alle omstandigheden. Schoten en trimlijnen zijn hier niet te vinden, die worden naar 
de dubbele stuurstand in het achterste deel gevoerd. De stuurwielen zijn verder naar voren 
geplaatst, zodat een mooi ruim achterdek overblijft om heerlijk te ontspannen.
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Gloednieuwe passantenhaven in Vlissingen
VVW Schelde heeft onlangs een gloednieuwe haven geopend in 
het pas gemoderniseerde Scheldekwartier. 35 ligplaatsen dicht 
bij het stadscentrum en onafhankelijk van de getijden. Tot nu toe 
was de enige plek om aan te leggen in Vlissingen de Michiel de 
Ruyter Haven. Die is heel centraal, maar ook getijden-afhankelijk 
en daarom niet altijd toegankelijk. Dat is nu veranderd. De nieuwe 
haven ligt achter de sluis naar het Kanaal door Walcheren en 
is dus getijdenvrij. Het kan ook vanuit het binnenland worden 
benaderd zonder de Westerschelde over te steken. De haven 
ligt in een zijbekken tussen de sluis en de Keersluisbrug. Om de 
haven te bereiken, moet je over een andere brug die alleen op 
bepaalde tijden open gaat. De openingen zijn 
gebaseerd op de bloktijden (blauwe golf) 
voor het Kanaal door Walcheren. Na 
reservering (en betaling) via internet 
ontvangt u per e-mail de code voor 
het hek aan de steigers en de 
toiletten en douches. De haven ligt 
in de stedelijke ontwikkeling van het 
Scheldekwartier. Het is slechts een 
paar minuten naar het stadscentrum. 
Het is 1,4 kilometer naar het station.

VVW Schelde  |  www.vvwschelde.nl

Zeilen in het hoogseizoen in die prachtig 
blauwe Middellandse Zee biedt geen 
garantie op goed weer. Op 18 augustus 
stak plotseling een storm op bij het 
Franse eiland Corsica, die een ravage 
aanrichtte onder de daar geankerde 
jachten. Zeven doden vielen te betreuren 
en rond de 75 jachten werden op de 
ruige kust gesmeten, waarbij vele geheel 
verloren gingen. Er was noordoostenwind 
voorspeld maar niet met stormkracht. De 
wind nam snel toe tot iets meer dan 100 
knopen windsnelheid (184 kilometer per 
uur) en daar is doorsnee ankergerei niet 
tegen bestand. Het hoogtepunt van de 
storm hield minder dan een half uur aan, 
maar na afl oop moesten de bulldozers 
aan de slag om de tientallen wrakken te 
verwijderen. Dit soort extreme stormen 
komen gelukkig zelden voor en als een 
zeiljacht ze doorstaat, dan moet het wel 
voorzien zijn van meerdere ankers van 
het duurste soort, voorzien van lange, 
overbemeten ankerkettingen.

Nieuwe Contest 49CS extra stuurkuip
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Extreme storm 
middenin het 
zeilseizoen


