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Het aantal mensen dat wil leren zeilen is 
dit jaar gestegen met ruim 9%. De cur-
susomzet van afgelopen seizoen is 6% 
hoger dan vorig jaar en sommige zeil-
scholen boekten zelfs een plus van meer 
dan 20%. Dit blijkt uit onderzoek van 
HISWA Vereniging onder de aangesloten 
zeil- en vaarscholen. Het goede zomer-

Het historische zeilschip de Witte Raaf 
III staat te koop. “Een bijzonder schip,” 
vertelt de huidige eigenaar ons. “De Witte 
Raaf III  is in 1962 ontworpen door B. van 
Höevell in opdracht van de heer Tromp, 
de toenmalige directeur van Philips. 
Rond 1950 had Tromp een tweedehands 
stalen kotterjacht van dezelfde ontwerper 
gekocht met de naam Witte Raaf (I). In 
1954 liet hij een tweede schip bouwen, 
de Witte Raaf II, waarmee aan vele 

Leren zeilen stijgt in populariteit

Klassieker de Witte Raaf III met rijke 
historie zoekt nieuwe eigenaar

De Beneteau 
Oceanis 38 
benoemd tot 
Zeilen boot van 
het jaar 2014
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De Beneteau Oceanis 38 is door het ma-
gazine Zeilen verkozen tot ‘Zeilen boot van 
het jaar 2014’. Op de HISWA te water in 
Amsterdam werden de oorkondes uitge-
reikt aan de vertegenwoordigers van Ben-
eteau in Nederland, Arthur van der Werff 
van Nautisch Kwartier en Marnix Hamee-
teman van Nova Yachting. Bij de verkie-
zing staan concept en originaliteit hoog in 
het vaandel. “In het segment van 35 tot 40 
voet is er veel van hetzelfde te vinden. Het 
concept dat Beneteau met de Oceanis 38 
heeft gepresenteerd, vormt een opvallende 
uitzondering”, zegt redacteur Marinus van 
Sijdenborgh. “Om in deze tijden iets nieuws 
te ontwikkelen dat mensen blijft aanspre-
ken en tegelijkertijd een manier te vinden 
om de zeiler aan Beneteau te binden, is een 
bijzondere prestatie.” Begin dit jaar won de 
Beneteau Oceanis 38  al de Europese Zeil-
boot van het Jaar verkiezing. Daar werd de 
boot geroemd om de schoonheid, innova-
tie, originaliteit, kwaliteit en performance. 

www.nova-yachting.nl
www.nautischkwartier.nl

zeilraces werd deelgenomen. In 1962 
was Tromp toe aan een nieuw schip: de 
Witte Raaf III. Met een lengte over de 
stevens van 16.40 m en een breedte van 
4.28 m is dit één van de grootste stalen 
zeiljacht die B. van Höevell heeft mogen 
ontwerpen.” Bijzonder aan de Witte 
Raaf III is dat het schip een midzwaard 
kreeg en dus een variabele diepgang 
heeft tussen de 1.60 m en 3.20 m. Ook 
dit schip is actief ingezet bij wedstrijden 
zoals Fastnet en de Channel Race. Eind 
70’er jaren werd ze verkocht aan een 
Duitse eigenaar die met het jacht over 
de Middellandse Zee en het Caribisch 
gebied voer. Maar het jacht kwam terug, 
vanaf 1994 is ze weer in Nederlandse 
handen. Afgelopen jaren deed het jacht 
voornamelijk dienst als vaartuig voor 
’sociale vaartochten’ met onder meer 
ouderen, zieken en gehandicapten. 
Inmiddels staat de Witte Raaf III te koop 
en afgelopen augustus was de boot zelfs 
te zien op de Gebruikte-Botenbeurs in 
Hoorn. Michel Sarolea: “De boot trok 
bekijks, maar we zoeken verder naar 
een watersportliefhebber die haar met 
enthousiasme verder zal onderhouden en 
die de nieuwe zeilplannen zal uitvoeren 
die het schip waard zijn.”
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weer van 2013 werkte door in de reser-
veringen voor 2014. Verder gaven onder-
nemers de samenwerking op het gebied 
van internetmarketing als reden voor de 
stijging aan. 
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