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Met de verkoop van een gebruikte 
Focus 800 naar Santiago in het Zuid-
Amerikaanse Chili, heeft Focus Sails & 
Sailing uit Sneek de eerste stap gezet 
naar mondiale export. De nieuwe weg 
die Focus Sails & Sailing hiermee heeft 
ingeslagen zal worden ondersteund met 
een frisse, Engelstalige website die bin-
nenkort online gaat. Daarnaast staat ook 
deelname aan buitenlandse beurzen op 
het programma. Naast deze bijzondere 
verkoop, kreeg de werf onlangs  ook een  
opdracht voor de bouw van een nieuwe 
Focus 800 DS. Voor deze vernieuwde 
DS-uitvoering heeft ontwerper Martijn 
van Schaik in 2010/2011 de romp, het 
dek en de kuip geoptimaliseerd en zijn er 
nieuwe mallen gemaakt. Hiermee is de 

Na maanden van ontwikkeling is de 
Wanderer 40P van NAZ-Schepen in maart 
helemaal klaar voor haar wereldprimeur. 
Dan wordt het polyester schip, dat 
grotendeels gefinancierd is middels 
crowdfunding, getoond aan de bezoekers 
van de HISWA Amsterdam Boat Show in 
de RAI. De nieuwe Wanderer biedt de 
voordelen van de kleinere modellen, maar 
dan met een veel grotere binnenruimte en 
een stahoogte van twee meter door het 

Focus Sails & Sailing verkoopt 
Focus 800 in Chili

Wanderer 40P voor het eerst te zien 
op HISWA Amsterdam Boat Show

Jachtwerf Heeg 
benoemt  
Waterfront Yachts 
tot nieuwe dealer
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Sinds januari 2015 is Waterfront Yachts 
de exclusieve dealer voor België en 
Zuid-Nederland van de drie topmerken 
van Jachtwerf Heeg: de Pointer 25, G2 
en Randmeer. Waterfront Yachts is het 
zusterbedrijf van Waterfront Jachtcharter  
in Kortgene aan het Veerse Meer in Zee-
land. Nieuwe Randmeren komen in Kort-
gene in de verhuur en vanaf dit voorjaar 
kan men vanaf deze locatie ook de Poin-
ter 25 huren of hiermee proefvaren. De 
Pointer 25 staat bekend als een mo-
dern kajuitzeiljacht met uitstekende zeil-
eigenschappen. Het ontwerp is zo ver-
nieuwend dat het in de race was voor 
de ”European Yacht of the Year 2015” 
verkiezing en nog in de race is voor de 
“Zeiljacht van het jaar 2015” verkiezing 
in Nederland. Heel anders is de G2, een 
unieke daysailer met een prachtige klas-
sieke lijn, ontworpen voor snelheid en 
bedieningsgemak. Dit kenmerkt zich on-
der andere door een innovatief motorsy-
steem waarbij gekozen kan worden voor 
een buitenboord motor of voor een elek-
trische aandrijving. De Randmeer is al 
ruim 50 jaar beroemd als open zeilboot 
voor de sportieve zeiler. Het ontwerp is 
onlangs nog gerestyled tot een modern 
design met optimaal comfort voor de 
zeiler.

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

hele schip. Diverse interieurindelingen 
zijn mogelijk. Zo kan er gekozen worden 
voor twee of zelfs drie hutten en kan de 
keuken boven of juist beneden geplaatst 
worden. Chiel de Zeeuw van NAZ-
Schepen is trots dat zijn werf ondanks 
de malaise in de jachtbouw weer een 
nieuw jacht van Nederlandse makelij 
op de markt laat verschijnen. “Ook 
deze Wanderer 40P voldoet aan de eis 
van zeewaardig, shorthanded zeilen en 
makkelijk droogvallen. Wederom heeft 
Martin Bekebrede zijn stempel op het 
ontwerp gedrukt. De ontwikkeling van de 
mallen en pluggen hebben we volledig 
in eigen huis uitgevoerd. Dat vele oude 
en nieuwe klanten van NAZ-schepen 
hebben meegewerkt om dit project 
financieel mogelijk te maken, maakt het 
schip extra bijzonder.”

NAZ-Schepen
T: 0517-430177 
www.nazeeuw.nl

romp stijver geworden, zijn de zeileigen-
schappen verbeterd en is de ruimte in 
de kuip comfortabeler geworden. Door 
de centraal geplaatste trimtafel kan de 
Focus nog steeds heel gemakkelijk door 
één persoon gezeild worden. Ook deze 
nieuw op te leveren Focus 800 DS zal 
in de Classic uitvoering geleverd worden 
met teakdek, teak in de kuip en op de 
banken, een mahonie trimtafel, comfor-
tabele langs banken met berging, een 
2-cilinder Diesel motor met saildrive, een 
wit gelakte Carbon mast en giek, een 
rolgrootzeil en een rolfok.

Focus Sails & Sailing
T: 0515-427744
www.focusonsailing.nl
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