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ZEILKLEDING
NIEUW SEIZOEN IN
EEN NIEUWE OUTFIT
Wat is er leuker dan het nieuwe zeilseizoen te
beginnen met een nieuwe, flitsende maar vooral
comfortabele zeiloutfit. Tijdens de Amsterdam
Boat Show showen de bekende merken op de
catwalk in de winkelpromenade hun nieuwste
collecties.
De ontwikkelingen op zeilkledinggebied hebben
de laatste jaren niet stilgestaan. Alle merken
gebruiken tegenwoordig ademende materialen,
waarvan Gore-Tex de bekendste is. Dat gebeurt
in laminaten die als voordeel hebben dat ze
duurzaam zijn. Maar daar hangt dan wel een
prijskaartje aan. Een goedkoper alternatief is
een coating.
De uniseks zeilpakken hebben plaatsgemaakt
voor outfits die op de zeilers en zeilsters zijn
afgestemd. Zo zie je in de broeken van de
dames praktische ritsen aan de zijkant, mooie
pasvorm en taillering. De outfits van de heren
zijn stoer, sterk, comfortabel en met verstevigingen op het zitvlak en de knieën.
Qua kleuren voeren marineblauw, rood, grijs en
zwart de boventoon, maar ook lime, soms in
combinatie met antraciet.

GAASTRA

WINDDICHT JACK
De Cartagena van Gaastra is een ademend en winddicht jack gevoerd met Primaloft padding, wat ervoor zorgt dat het warm, zacht en sneldrogend is.
Het jack heeft reflecterende badges en details. De
Cartagena kan ook casual gedragen kan worden.
Adviesprijs: 199 euro
Internet: www.gaastra.eu
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ESSENCE 33

Klein superjacht

Nieuw in de dag- en weekendzeilerwereld
is de Essence 33, op de markt gebracht
door Essence Yachts en gebouwd door
Yagt in Koudekerk aan de Rijn. Het gerenommeerde ontwerpbureau Hoek Design
heeft de honneurs waargenomen wat
betreft bootontwerp en – aan de foto’s te
zien – met een buitengewoon fraai resultaat.
Op zijn website schrijft Essence Yachts:
‘Het formaat van een dagzeiler, de kwaliteit
van een superjacht’. Wij voegen daaraan
ook graag ‘uitstraling van een superjacht’
aan toe. De vorm en kleur van de Essence
33 doet daarnaast overigens denken aan
een recent te water gelaten Dykstra-ontwerp dat gebouwd is bij Royal Huisman in
Vollenhove, Kamaxitha. Weer een streepje
op het criterium ‘superjachtuitstraling’ in de
categorie ‘nieuwe klassieker’. Want een
klassiek uiterlijk heeft de Essence 33; de
oplopende zeeg en de rechte boeg doen
denken aan de loodskotters van weleer.
Het onderwaterschip en ook het tuig ademen modernere lucht in. De uit glasvezelepoxy gebouwde Essence 33 is voorzien
van een 1,80 meter diep stekende en 850
kilo wegende torpedokiel. De rondhouten
zijn van koolstofvezel. Onder de kuipvloer is
een 5 kiloWatt Mastervolt elektromotor
geïnstalleerd die – via een traditionele

schroefas – een maxprop aandrijft. Het
vlakke onderwaterschip laat volgens de
leverancier hoge snelheden toe. Tijdens de
sea trials zijn al snelheden behaald van
ruim boven de tien knopen.
De Essence 33 beschikt over een bijzonder
grote kuip, met een aparte plaats voor de
stuurman. Alle lijnen worden onderdeks
gevoerd en komen uit bij een van de aan
weerszijden van de kuip geplaatste consoles waarop elektrische lieren zijn geplaatst.
Benedendeks is een kleine kombuis
geplaatst om een eenvoudige maaltijd te
kunnen bereiden. Verder is er een toilet
aanwezig en kan er, indien gewenst, worden overnacht. De werf laat zich voorstaan
op hun ervaring en kwaliteiten in houtbouw, dus we verwachten benedendeks
een uitstekende afwerking.
De boot valt in CE-categorie B en is ook
geschikt voor ruimer water. Indien gewenst
is een twintig centimeter diepere kiel
beschikbaar.
Lengte (incl. spriet)
11,17 m
Breedte
2,70 m
Diepgang
1,80/2,00 m
Waterverplaatsing (leeg)
2,75 m³
Zeiloppervlak
56 m²
Prijsindicatie
nog niet bekend
Internet
www.essenceyachts.com

