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IVA Driebergen
neemt deel aan
Race of the Classics

Flottieljetocht Waddenzee is weer in
aantocht
Al meer dan tien jaar organiseert jachtmakelaardij en jachtverhuurder Heech
by de Mar uit Heeg een flottieljetocht. Dit
is een Waddentocht onder leiding van
ervaren platbodeminstructeurs waarbij
alle facetten van het Wadvaren worden
behandeld. In 2014 wordt de tocht voor
enthousiaste zeilers gehouden van 11 tot
18 april. Voor deze editie zijn alle huurschepen inmiddels al gereserveerd. Dit
houdt in dat de komende flottieljetocht
met meer dan vijftien schepen gevaren
zal worden. Toch is het nog mogelijk
om aan de tocht deel te nemen. Naast
het huren van een platbodem, bestaat

er de mogelijkheid om een kooi op een
van de schepen met een ervaren schipper van Heech by de Mar te boeken. Er
zijn nog diverse kooien op verschillende
schepen beschikbaar. Meer informatie
over de flottieljetocht is te vinden op de
website www.heechbydemar.nl onder
het kopje ‘Verhuur’. Voor de mogelijkheden en aanmelding kunnen geïnteresseerden contact opnemen met Heech
by de Mar op telefoonnummer 0515442750 of via info@heechbydemar.nl.
Heech by de Mar
T: 0515-442750, www.heechbydemar.nl

Team IVA Driebergen doet dit jaar weer
mee aan de Race of the Classics. Het is
de derde keer dat de school deelneemt aan
de wedstrijd. De Race of the Classics is het
grootste studentenzeilevenement van Europa, waarbij teams van verschillende universiteiten en hogescholen uit Nederland een
wedstrijd zeilen op klassieke zeilschepen.
De 26e editie van de Race of the Classics
zal plaatsvinden van 31 maart tot en met
6 april 2014. De schepen zeilen dan van
de Rotterdamse Veerhaven richting de kust
van Engeland, om vervolgens te finishen in
Amsterdam. De ‘Rees’, zoals het evenement onder de studenten genoemd wordt,
telt 500 deelnemers, verdeeld over 18 tot 20
teams. IVA Driebergen zet zwaar geschut
in. Tweeëntwintig studenten doen mee. De
bemanning verzorgt daarbij zelf de acquisitie, catering, sponsoring en natuurlijk het
crewfeest. Team IVA Driebergen is in aanloop naar de ROTC te volgen op de website van de school en op de Facebookpagina
van het team. Tot halverwege maart 2014
is het nog mogelijk om het team te sponsoren. Hiervoor kan gemaild worden naar
sponsoringteamivadriebergen@gmail.com.

IVA Driebergen
www.facebook.com/teamivadriebergen

Jachtwerf Heeg introduceert de Pointer 25

De nieuwe Pointer 25 van Jachtwerf
Heeg is een modern kajuitzeiljacht met
goede zeileigenschappen, gecombineerd
met comfort en stijl. Tijdens de HISWA
Amsterdam Boat Show, van 5 tot en met
9 maart in de Amsterdam RAI, wordt de
nieuwe boot gepresenteerd. De Pointer
25 is, net als de Randmeer en de G2,
ontworpen door Van de Stadt Design.

Jachtwerf Heeg heeft de befaamde ontwerper gevraagd een elegante en modulaire boot te maken voor zowel de
sportieve als recreatieve zeiler die comfortabel op de boot wil overnachten. De
goede zeileigenschappen komen onder
andere voort uit een fathead grootzeil,
rolfok met onderdekse trommel en het
moderne onderwaterschip met bulbkiel
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en balansroer. Met een geringe diepgang
van 1.10 meter en inboard dieselmotor is
deze boot geschikt voor alle Nederlandse binnenwateren, het IJsselmeer en de
Waddenzee. De Pointer 25 voldoet aan
CE-categorie B en is hiermee zeewaardig. De boot is trailerbaar en de mast is
eenvoudig te strijken. Opvallend aan de
Pointer 25 is dat je via de website de
boot, het interieur en de uitrusting geheel zelf samen kunt stellen op basis van
persoonlijke modules. De stijlvolle zeilboot start met een prijs van € 59.500,-.
Jachtwerf Heeg verwacht de boot vanaf
september 2014 te kunnen leveren.

Jachtwerf Heeg
T: 0515-442237
www.jachtwerf-heeg.nl
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