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Sailing World Lemmer presenteert de 
Varianta 37. Dit jacht is een dooront-
wikkeling van de alom bekende Vari-
anta 44. Het ontwerp van de Varianta 
37 komt voort uit de wensen van klan-
ten en is dan ook goed doordacht. De 
boot meet 11,55 bij 3,75 bij 1,95 meter 
(optioneel 1,60 m) en bevat veel hout-
details, een kastruimte, bakskist, an-
kerkluis, zeer ruime salon, achterkajuit 
en een voorpiek met een tweepersoons 
kooi. De nieuwe Varianta is te koop 
vanaf € 74.900,- excl. BTW af werf.  

Sailing World 
T: 0514-569123, www.sailingworld.nl

Op 26 september, tijdens de La Rochelle 
Boatshow, werd de nieuwe Jeanneau 

Varianta 37 bij 
Sailing World

Sun Fast 3600 gedoopt op 
La Rochelle Boatshow

Nominaties HISWA Zeilboot van het Jaar 2014 bekend
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Drie zeilboten zijn uitverkoren als kans-
hebbers voor de ‘HISWA Zeilboot van het 
Jaar 2014’. De verkiezing is een ereprijs 
voor zeilboten die in het kalenderjaar of 
het voorgaande jaar nieuw op de Neder-
landse markt zijn gebracht. In september 
werd de eerste selectie bekend gemaakt. 
Tijdens de testdagen die daarop volgden 
is het aantal teruggebracht tot drie boten. 
“De boten zijn beoordeeld op diverse ei-
genschappen, zoals design, constructie, 

vaareigenschappen, prijs/kwaliteitverhou-
ding, maar vooral op het innovatieve ka-
rakter”, aldus juryvoorzitter Hugo van Wie-
ringen. De Sunbeam 28.1 haalde het net 
niet in de strijd met de andere boten. De 
Winner 9.00, Essence 33 en Contest 42 
zijn wel door naar de volgende ronde. De  
Winner 9.00 wordt geprezen om het prima 
zeilcomfort, de goede prijs/kwaliteitsver-
houding en modulaire bouw. De Essence 
33 scoorde punten met haar uiterlijk, de 

Sun Fast 3200 officieel gepresenteerd. 
De Sun Fast 3600 maakte haar officiële 
debuut in het bijzijn van de ontwerper 
van de boot, Daniel Andrieu, Managing 
Director Jean-Paul Chapeleau, en Direc-
teur Zeilboten Erik Stromberg. De licht-
gewichtige, krachtige romp met harde 
kimmen, dubbele roeren en loden kiel 
draagt bij aan de snelheid, het evenwicht 
en de stabiliteit van de boot. De nieuwe 
Sun Fast is hiermee prima solo, als duo of 
door teamzeilers te besturen. Het nieuwe 
model is ontworpen om te concurreren in 
zowel inshore en offshore races. De inde-
ling van het dek en de extra grote kuip 
geeft alle ruimtelijke voorrang aan de ma-
noeuvres van de zeilers. Vergeleken bij 
andere boten met open designs is deze 
Sun Fast relatief slank. Hiermee stuurt de 
zeilboot vele graden hoger bij het laveren. 
De inrichting is functioneel en sfeervol. 
De posities van de functionele zones, 
het kombuisje en de navigatiehoek zitten 
netjes in het midden van de boot, wat de 
plek is die het minst beweegt. De boot 
bevat zes slaapplaatsen.

SkipsYachting
T: 0320-279863
www.skipsyachting.nl

afwerking en de aandrijving door een elek-
tromotor. De Contest 42 wordt gezien als 
snelle boot, strak uitgevoerd, zeer stil en 
ruim voor zijn lengte. De winnaar wordt op 
5 maart, de openingsdag van de HISWA 
Amsterdam Boat Show in de RAI, bekend 
gemaakt.

HISWA Amsterdam Boat Show 
www.hiswarai.nl


