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Nicholas Heiner is de trotse winnaar van 
de Conny van Rietschoten Trofee. De 
zeiler van de Delta Lloyd Kernploeg werd 
zaterdagavond door zeilend Nederland 
tot Nederlands beste zeiler uitgeroe-
pen. Dit vanwege zijn wereldtitel die hij 
op het WK in het Spaanse Santander 
wist te behalen in één van de sterkste 
zeilklassen met een hele brede top: de 
Laser. Een bijna historische overwinning, 
na Oscar Paulich in 1983 is dit geen en-

Het aluminium, trailerbare zeilbootje 
Skarrel zal in februari op Boot Holland te 
zien zijn. Initiatiefnemer Pim Bergsma uit 
Makkum kan niet wachten om de boot, 
die nu enkele jaren op de markt is, aan 
het grote publiek te tonen. Bergsma: 
“De Skarrel biedt de mogelijkheid om 
op eenvoudige wijze zowel op de motor 
als zeilend te genieten van onze mooie 
wateren en natuur. Het is een zeil/
motorbootje dat eenvoudig beide functies 

Nicholas Heiner winnaar Conny van 
Rietschoten Trofee 2014

Bijzonder zeilbootje Skarrel op  
Boot Holland

C-Yacht 
introduceert 1250i 
Centre Cockpit 
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C-Yacht presenteert een nieuwe vlag-
genschip: de C-Yacht 1250i Centre 
Cockpit. Het nieuwe C-Yacht model is 
volgens de werf uit Lelystad de logische 
opvolger van de C-Yacht 1250. “Met 
de introductie van de nieuwe 1250i zijn 
wij definitief een weg ingeslagen van 
kwaliteit, veiligheid en persoonlijk de-
sign. De nieuwe C-Yacht 1250i is voor 
zeilers die eigen inbreng in het design en 
uitvoering belangrijk vinden. En die hun 
schip naar individuele wensen en eisen 
willen laten bouwen. De 1250i is elegan-
ter en gericht op nog meer bedienings-
gemak en betere prestaties. De i staat 
voor innovatief en dat is goed te merken 
met maar liefst tientallen innovaties.” De 
1250i is leverbaar in 20 verschillende 
uitvoeringen en er is volop ruimte voor 
eigen inbreng bij de bouw van het schip. 
Er zijn bijvoorbeeld 5 verschillende voor-
hut indelingen waaronder een twee- of 
driepersoons voorhut, of een gastenhut 
met douche, en zelfs een werkbank is 
denkbaar. Het nieuwe interieur is lever-
baar in een Class uitvoering of de mo-
dernere Club variant. Ook bovendeks 
heeft de zeiler veel ruimte om het schip 
naar eigen wensen samen te stellen.

C-Yacht
T: 0320-264660
www.c-yacht.com

in zich heeft en genieten combineert met 
bedieningsgemak.” De Skarrel staat 
voor avontuurlijk varen. Een motor is 
noodzakelijk en biedt de zekerheid van 
aankomen en plannen. Daarbij lijkt het 
vaargebied voor de bescheiden en lichte 
boot oneindig; vanaf een wal of glooiend 
stuk land kan de Skarrel gemakkelijk te 
water gelaten kan worden. De deelbare 
mast, voorzien van een extra snel 
kniksysteem, en de zeilen zijn eenvoudig 
onder de twee banken mee te nemen. 
Bij onstuimig weer snijdt de kop met 
gemak door het water en neemt deze 
niet veel buiswater over. Daarbij is de 
boot standaard voorzien van een flexibele 
neerklapbare buiskap. Hiermee kan de 
boot met een hoogte van slechts 90 cm 
onder vrijwel alle bruggen door. Ook de 
achtertent is eenvoudig te ritsen of weg 
te halen. Het basisgemak van de boot 
kan met vele opties worden uitgebreid.

Skarrel
T: 06-51504422
www.skarrel.nl

kele Nederlandse zeiler meer gelukt. In 
de Zeiler van het Jaar verkiezing ging 
de strijd tussen Heiner en Marit Bouw-
meester; zij won eveneens goud tijdens 
het WK in Santander en won in 2010 en 
2011 de Van Rietschoten Trofee.

Watersportverbond
T: 030-7513716
www.zeilervanhetjaar.nl
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