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Zeilen en feesten bij Studentenzeilvereniging Orionis 

Sun Odyssey 379 op Hiswa te Water

SkipsYachting komt naar de Hiswa te 
Water met maar liefst drie primeurs, 
waaronder de Jeanneau Sun Odyssey 
379 die hier zelfs een wereldprimeur 
beleeft. Met dit zeiljacht zet de Franse 
werf Jeanneau de nieuwe moderne 
lijn voort die is ingezet met de 439 en 
de 409 die eerder dit jaar Hiswa Boot 
van het Jaar en Europese Boot van het 
Jaar is geworden. Overigens zijn ook 
deze twee jachten net als de Jeanneau 
33i op de beurs te zien. Verder presen-
teert SkipsYachting nog de Sillinger 
Proraid 765, een professionele RIB nu 
ook voor de recreatieve markt, en een 
Botnia Marin Targa 27.1. De Jeanneau 

Sun Odyssey 379 heeft standaard twee 
stuurwielen. Dit heeft naast een gemak-
kelijke bediening ook het voordeel dat 
passagiers zonder obstakels vanuit de 
kuip naar het zwemplatform kunnen 
lopen. Dit zwemplatform wordt ge-
vormd door de spiegel uit te klappen. 
Het zeiljacht heeft standaard een diepe 
bulbkiel van 1,95 m. Optioneel is een 
ondiepe vleugelkiel van 1,50 m lever-
baar of een kielmidzwaard waardoor de 
diepgang varieert van 1,10 tot 2,25 m. 
Voor een goede loop aan dek zijn alle 
verstagingen naar binnen geplaatst. 
Het standaard met Fine Teak® betim-
merde zeiljacht is leverbaar met twee of 

met drie hutten, heeft een badkamer 
met af te sluiten douchegedeelte, een 
L-vormige kombuis, een langsbank en 
een U-bank met tafel en een geïnte-
greerde navigatiehoek. De banken zijn 
ook in te richten als slaapgelegenheid 
waardoor er negen mensen kunnen 
slapen. Een bijzonder groot aantal 
voor een boot van 11.34 meter. U 
vindt SkipsYachting op de Hiswa te 
Water op standnummer F10. 
De Jeanneau wordt ook aangeboden 
door Rob Krijgsman Watersport.
SkipsYachting
T: 0320-279863,  www.skipsyachting.nl 
www.krijgsman.nl

Terwijl de HISWA te water in IJmui-
den plaatsvindt, zijn in het hartje van 
Amsterdam de introductieactiviteiten 
van de Amsterdamse Studentenzeil-
vereniging Orionis in volle gang. De 
studentenvereniging richt zich op zeil-
liefhebbers die in Amsterdam studeren. 
Zo kunnen de studenten hun passie 
voor de watersport en een gezellig 
studentenleven combineren. Orionis 
bestaat sinds 1985 en is met ongeveer 
400 leden de grootste studentenzeil-
vereniging van Nederland. Zeilen doet 
de vereniging het hele seizoen door. 
In de weekenden gaan de leden naar 
Friesland, en doordeweeks kunnen 
’Orionen’ voor een dagje een valk 
huren aan de Sloterplas. Ook heeft 
Orionis drie Dart 18’s en een authen-

tiek Fries wedstrijdskûtsje in haar bezit 
waar fanatiek wedstrijden mee worden 
gevaren.  Naast een zeilvereniging 
is Orionis ook een gezelligheidsver-
eniging. Elke woensdag borrelen de 
leden in sociëteit de Heilige Zeug in 
de Warmoesstraat. De vele commis-
sies organiseren bijvoorbeeld een gala, 
cocktailfeest en grachtenbarbecue en 

daarnaast borrelen en eten de vele 
disputen en jaarclubs vaak samen. Er 
wordt veel georganiseerd, maar niets 
is verplicht. Geïnteresseerden kunnen 
langskomen op de open borrels in 
augustus en september.
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