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Een ‘daysailer’ is een boot die je makkelijk even  
meepakt om er een middag op uit te gaan of  
waarmee je ’s avonds na een drukke dag nog even 
lekker de plas op kan. Maar waar moet een goede 
daysailer aan voldoen? We kozen en bekeken er  
zeven, alle met klassieke trekken. Onder het mom: 
het oog wil ook wat.

TeksT Jan BriEk En JEff HOllEstEllE | foTo’s BErtEl kOltHOf

meT een klassiek TinTje
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De kanDiDaten

Het idee om de Deense Junior te 
bouwen kreeg Benno Rexwinkel 
tijdens de restauratie van onze Wa-
terkampioen-folkboot Marina. Zijn 
uitdaging: het bouwen van een am-
bachtelijke, overnaadse houten boot 
voor aanzienlijk minder geld en met 
ook nog eens aanzienlijk minder on-
derhoud dan een conventioneel hou-
ten exemplaar. Het antwoord vond 
Rexwinkel in computergefreesde 
multiplex gangen in combinatie met 
de bouw op een mal. De prijs nu: 
35.000 euro. Voor een traditioneel 
gebouwde, massief houten versie zou 
je zomaar het dubbele moeten neer-
tellen. Het bouwmateriaal is Jumbo 
Marineply met epoxy, wat onder-
houd aan deze boot sterk vermindert 
als je het vergelijkt met een volledig 
houten versie. Wat wel is gebleven, is 
de uitstraling van een kleine klassie-
ker, dankzij bijvoorbeeld ingebogen 
eiken spanten en de houten onder-
delen in de afwerking.

De Deense Junior is het oudste ontwerp in deze 
groepstest. Het ontwerp van Erik Salander is 
inmiddels 81 jaar oud, maar er wordt in Scan-
dinavië nog altijd fanatiek met deze kleine, 
maar dappere bootjes wedstrijdgevaren. Klein 
maar dapper, omdat de nog geen zes meter 
lange DJ van origine geschikt moest zijn voor 
ruim water en minder goede weersomstandig-
heden. Veel ballast (veertig procent) in com-
binatie met een S-spant romp met behoorlijk 
geprononceerde kimmen zorgt daarvoor. De 
vergelijking met een kleine folkboot dringt zich 
bij het zien van deze boot al gauw op. Zo gek 
is het dus niet dat Van Noort, de Nederlandse 
folkboot-importeur, uit Medemblik ook de DJ 
in z’n pakket heeft. De Junior in deze test is, 
conform de klassevoorschriften, uitgerust met 
een houten mast. Een aluminium toermast is 
echter een optie.

In 2004 werd de G2 uitgeroepen 
tot Hiswa zeilboot van het jaar. 
Jachtwerf Heeg leverde inmiddels 
twintig exemplaren van deze ‘lean 
and mean machine’ af. Deze winter 
staan er maar liefst acht nieuwe bo-
ten op stapel. Het succes van Gerke 
Gerritsma’s nieuwe type werd onder-
streept tijdens de laatste Sneekweek, 
waar de G2 als nieuwe eenheidsklas-
se op het water verscheen. De G2 
werd in opdracht van Gerritsma ge-
tekend door Cees van Tongeren van 
Van de Stadt Design (tenslotte ook 
verantwoordelijk voor de Randmeer, 
al jaren het succesnummer van de 
Heeger jachtwerf). De boot heeft 
diverse innovatieve vondsten zoals 
de tin/brons-kiel en een ingenieus 
liftsysteem voor de buitenboordmo-
tor. Om de eenheidsklasse-status 
te benadrukken, wordt elke G2 te-
genwoordig afgeleverd inclusief een 
meetbrief.

Niek Goes van Focus Sailing startte in 2001 
met de bouw van de Focus 800. Een aardig 
detail in dit verband: Goes had eerst Van Ton-
geren gevraagd een ontwerp voor een nieuwe 
boot te maken. Van Tongeren kwam tijdens de 
ontwerpfase echter in contact met Jachtwerf 
Heeg en tekende voor hen de G2! De Focus 
800 werd uiteindelijk getekend door Martijn 
van Schaik (onder meer bekend van de snelste 
Lemmeraken van dit moment). De veertiende 
Focus is op dit moment in aanbouw. Goes 
fungeert daarbij als hoofdaannemer, Limas in 
Sneek doet het polyesterwerk, Theo de Vries in 
IJlst zorgt voor de afbouw. Bijzonder daarbij: 
de boot heeft een houten dek op een polyester 
romp. Goes heeft de Focus vooral bedoeld als 
luxe dagboot voor de solozeiler, wat in de lay-
out van de kuip en het zeilplan tot uitdrukking 
komt. 

De Rustler ging vroeger door het 
leven als ‘Piper’. Die Piper is een 
ontwerp van David Boyd uit de ja-
ren zestig van de vorige eeuw. In 
z’n land van herkomst, Groot-Brit-
tannië, is de Piper nog altijd een ac-
tieve driepersoons-wedstrijdklasse 
waar velden van zo’n vijftig boten 
eerder regel dan uitzondering zijn. 
Een kleine tien jaar geleden zat de 
boot in het assortiment van de Britse 
Cornish Crabbers-werf en werd hij 
onder z’n oorspronkelijke naam ook 
in Nederland op de markt gebracht 
door Cabra, de Nederlandse Crab-
ber-importeur. Maar zonder succes. 
Rustler kocht daarna de mallen van 
CC. De boot kreeg een behoorlijke 
facelift met onder meer een nieuwe 
kuip en een nieuw tuigplan en heet 
nu Rustler 24. 

een ambachtelijke, overnaadse boot voor 
aanzienlijk minder geld en onderhoud

Deense Junior, hout

Deense Junior, polyester

Rustler 24

G2

Focus 800
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s = standaard, n = niet leverbaar of niet van toepasing, poa = prijs op aanvraag
* WK specificatie; transport en aflevering, vaarinventaris, vaantje, antifouling, anker met toebehoren, lenspomp, zeilhuik, kuiptent
** Elektromotor in roerblad, *** Inclusief buitenboormotor in bun, **** Inclusief inboard dieselmotor

technische gegevens
  Deense Junior,  Deense Junior,  g2 Focus 800 rustler 24 saffier 650 tofinou 7.0
  hout polyester
Lengte loa  5,7 5,7 7,8 8 7,44 6,50 7
Waterlijn  4,5 4,5 5,5 5,25 5,41 5,90 5,65
Breedte  1,75 1,75 2 1,97 1,91 2,13 2,25
Diepgang  0,9 0,9 1,05 1,05 1,07 0,83 0,55-1,1
Doorvaarthoogte  8,4 8,5 9,85 10,1 10 8,5 10
kruiphoogte  8,4 8,5 0,85 1 10 1 1,2
gewicht  695 695 750 1100 1640 1100 1300
Ballast  275 275 375 450 940 500 380
grootzeil  11,1 11 18 17,6 16 12,5 18,3
Fok  3,8 4 8,5 9,1 10 7,7 6,1
genua  n n n 14,5 n n 10,4
spinnaker  n n n n 36 30 23
gennaker  n n 29 41 32 25 19,4

prijs en optie’s       
afsluitbare kasten  n n s s poa s s
ophaalbaar roer  n n n n n n n
ophaalbare kiel/zwaard n n n n n n s
strijkinstallatie  n n n s poa 350 poa
vaantje  s s s s n n s
Windex  s n s s 25 105 98
vaarinventaris  s s s s s s s
Zelflozende kuip  n n s n n n n
Lenspomp  240 poa poa s poa s s
anker + toebehoren s s 130 s 75 200 420
kompas  125 poa s 380 250 200 230
teak in de kuip  2.250 s n  s n poa 3.800
teakdek  4.750 n n s n poa s
andere rompkleur  s s s s 450 410 s
antifouling  s s s s 725 s s
rolfok  poa poa s s poa 790 poa
spinnaker  n n n n 2.000 n 2.225
gennaker  n n 1.550 3.070 1.000 1.045 1.650
Zeilhuik  267 poa s s 200 330 s
rolfokhoes  poa poa s s 200 325 s
Buiskap  n n 950 1.000 1.000 910 1.000
kuiptent  poa poa 398 475 510 780 510
Dektent  1.150 poa 961 1.465 2.600 n 1.350
strijkbare mast  680 n s s 350 s 3.300
trailer  2.000 2.250 3.450 5.024 5.150 5.000 3.995
Motor inbpoard  n n n 10.750 9.500 poa s
Motor electrisch  5455** poa poa 11.890 poa poa poa
klapschroef  std bij  n n n 750 n 1.200
  elektromotor
transport en aflevering af Zwijndrecht af Medemblik af Heeg  af Sneek af Sneek af IJmuiden 2.300
       
prijs vanaf  35.000 24.750 38.750*** 69.750 45.500 23.650 54.585****
prijs schip 
Wk specificatie*  36,267 25.765 39.278*** 70.225 47.035 25.065 57.913**** 
prijs schip groepstest 40.852 26.915 39.278*** 84.045 57.450 52.030 64.013****

Saffier viert dit jaar een jubileum. 
De eerste Saffier 6.50 beleefde na-
melijk precies tien jaar geleden, op 
de Hiswa van 1998, z’n primeur. De 
boot was direct een succes. Een jaar 
later waren er vijftien gebouwd. Van 
oorsprong was de 6.50 een ‘typisch 
Hollandse’ open boot: zonder veel 
toeters en bellen. Met bijvoorbeeld, 
optioneel, een buitenboordmotor in 
een bun. De 6.50 leende zich echter 
voor méér. Een teakdek bijvoorbeeld 
en de onvermijdelijke binnenboord-
diesel. In 2002 liep bouwnummer 50 
van stapel. En een jaar later volgden 
de eerste boten met inbouwmotor. 
In 2004 wordt het tuig aangepast 
(meer voorzeil) en weer een jaar la-
ter verscheen het eerste model met 
saildrive. De jongste ontwikkeling 
binnen de 6.50 is die van het elek-
trisch varen. Inmiddels zijn er ruim 
honderd Saffiers 6.50 gebouwd. Op 
de komende Hiswa presenteert bou-
wer Hennevanger de grote broer van 
dit model: de Saffier 26.

Wat betreft het ontwerpjaar doet de Tofinou 
maar weinig onder voor de Deense Junior. 
Edmond Merle zette de boot in 1928 op pa-
pier. Michel Joubert paste zestig jaar later het 
ontwerp van de oorspronkelijk houten boot 
aan en diens broer Philippe van de Latitude-
werf ging de boot bouwen in polyester. Inmid-
dels zijn er meer dan 230 polyester versies ge-
bouwd. De Franse werf bouwt al jaren diverse 
Tofinou-modellen, waaronder dus deze 7.0, 
de Tadorne en de 9.5. De laatste is een po-
pulaire, moderne klasse-racer in Frankrijk en 
heeft eigenlijk maar één ding gemeen met de 
7.0 in deze groepstest: de variabele diepgang. 
De Tofinu 7.0 is binnen ons zevental name-
lijk de enige met een kielmidzwaard. Zo gek 
is dat niet, want in het gebied waar deze boot 
vandaan komt (de Franse westkust), weet je 
die voorziening wel te waarderen. De 7.0 leent 
zich uitstekend om zandbanken en andere on-
dieptes te bezeilen. 

Zoiets als een kielmidzwaard weet je aan 
de franse westkust wel te waarderen

Saffier 6.50

Tofinou 7.0
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De ‘klassieken’ nemen het op 
tegen de ‘modernen’

Zeer comfortabel, zowel ín de kuip als op de gang-
boorden. De Focus 800 is bovendien helemaal in-
gericht op solozeilen.

laten we direct maar eens een open deur intrappen: daysailers zijn voor alles 
zeilboten. Ja, zo lust ik er nog wel een, zult u zeggen. Maar zeileigenschap-
pen zijn voor een boot waarmee je lekker een dag het water op wil om aan het 
eind van de dag gewoon weer thuis te zijn, het allerbelangrijkst. En dan voor-
al: zeileigenschappen gekoppeld aan bedieningsgemak en comfort in de kuip. 
En al hoef je misschien niet de állersnelste op de plas te zijn, je wilt ook niet 
aan alle kanten voorbij worden gevaren.

als je dit zevental naast elkaar zet, kun je niet 
om de verschillen in ontwerp heen. En juist die 
verschillen zijn heel bepalend voor de zeileigen-

van de Saffier 6.50. Een semi S-spant romp met duide-
lijk gematigder kimmen dan een echte rondspant, een 
opmerkelijk ondiepe kiel (net iets meer diepgang dan 
tachtig centimeter), maar wel met een diep, vrijhangend 
balansroer. Wat betreft karakter en vaareigenschappen 
ligt het echter voor de hand om de Saffier 6.50 in te 
delen in groep één, die van de ‘klassiekers’. 

Dé zeilmachine
Maar in eerste instantie bekijken we de Focus en de G2. 
Zet je de ontwerptekeningen naast elkaar, dan lijken 
de boten behoorlijk op elkaar. Maar in de praktijk ver-
schillen ze als dag en nacht. Nog los van de uitstraling 
(de ‘ambachtelijke’ Focus versus de ‘zakelijke’ G2), zit 
het grootste verschil in de waterverplaatsing en daar-
mee samenhangend de gewichtsverdeling van beide 
schepen. De Focus legt 1.100 kilo in de schaal, waarvan 
450 kilo ballast. De G2 heeft een totaalgewicht van 750 
kilo, waarvan 375 kilo ballast. Een simpele rekensom 
leert dat de Focus daarmee een ballastpercentage heeft 
van 41 - op zich niet gering - maar de G2 daar met 50 
procent nog dik overheen gaat. Zet daarnaast dan ook 
nog eens het feit dat het zeiloppervlak slechts minimaal 
verschilt (de Focus heeft 0,2 m² meer) plus het feit dat 
de motor en schroef van de G2 onder zeil geheel in het 
schip verdwijnen, waarbij de romp wordt gesloten, en 
je begrijpt dat de zeileigenschappen behoorlijk uiteen 
lopen. Eigenlijk kunnen we er kort over zijn: de G2 is 
dé zeilmachine van dit zevental. Bij drie tot vier beaufort 
klokken we aan de wind 5,5 knopen op de gps en vaart 
de boot erg hoog: ruim 32 graden aan de ware wind en 
dat is met een relatief ondiepe kiel zeer goed. Hij is zeer 
gevoelig maar niet nerveus, reageert direct op zeiltrim en 
verandering van windkracht en stuurt zo scherp als het 
spreekwoordelijke scheermes. Geef je de G2 een beetje 
ruimte, dan loopt hij onder deze omstandigheden door 
tot 6,5 en soms bijna 7 knopen. Met nog meer wind 
gaat de boot vlot en ook zonder extra grote voorzeilen 
in plané. De zeilen laten zich makkelijk bedienen. Mede 
doordat energie zo makkelijk wordt vertaald naar snel-
heid, wordt de bediening nooit zwaar. De zit in de kuip 
en op de gangboorden is goed.
De Focus 800 legt het wat zeileigenschappen af tegen 
de G2. Niet zozeer in snelheid aan de wind; ook 5,5 
knopen. Maar de boot loopt dan zo’n tien graden lager. 
Wat overigens vooral iets zegt over de bijzondere zeil-

Net als de Saffier heeft de Tofinou 7.0 
een nagelbank met een lier achter de mast.onDer ZeiL

schappen van de diverse boten. De groep valt uiteen in 
drie typen. De klassiekers: Rustler 24, de beide Juniors 
en de Tofinou 7.0. Alle drie met een klassieke rompvorm. 
De Rustler en de beide Juniors echte S-spanten zonder 
gescheiden kiel en roer. De Tofinou een ondiepe S-spant 

met een midzwaard en het roer direct achter de lange, 
ondiepe kiel. Het is natuurlijk geen toeval dat deze vier 
ook de oudste ontwerpen in deze groepstest zijn. Dan 
zijn er de ‘modernen’: de Focus 800 en de G2. Beide 
rondspantjachten met een aangezette kiel en een vrij-
hangend balansroer. En tenslotte is er de ‘tussenvorm’ 

G2: lekker neusje.Het ingewikkelde beslag op de 
polyster Deense Junior.



Saffier 650: Onder de maat: een karabijnhaak op 
de neerhouder. Die trek je te makkelijk open.
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latief zwaar en steken niet al te diep. Je merkt dat vooral 
op aan-de-windse koersen, waarop deze boten minder 
presteren dan de rest van dit zevental. De Saffier haalt 
met 5,5 tot 5,7 knopen beslist een acceptabele snelheid, 
maar moet wat betreft hoogte toch wel wat inleveren. 
Met 55 graden aan de ware wind is het echt op. Als je die 
maximale hoogte stuurt, heeft de boot bovendien de nei-
ging om aardig te verlijeren. Niet zo gek natuurlijk als je 
bedenkt dat de diepgang maar dik tachtig centimeter is. 
De Tofinou kun je dankzij z’n midzwaard weliswaar wat 
hoger prikken (50 graden), maar daarbij blijft de snelheid 
net onder de 5 knopen steken. Niet verwonderlijk, want 
onder de Tofinou hangt een flinke vaste schroef en die 
benadeelt de snelheid behoorlijk. Geven we beide boten 
wat meer ruimte, dan blijkt de Saffier natuurlijk opnieuw 
de snellere: maximaal 6,3 knopen. De Tofinou doet het 
met een kleine knoop minder. Toch moet je hier ook wat 
tegenover stellen. Beide boten zijn namelijk ook niet be-
doeld om er zo hard en hoog mogelijk mee te zeilen. Ze 
bieden ook wat anders: veel comfort in de kuip en ze zijn 
beide wat mans op ruim water. De Tofinou bewijst dat in 
z’n gebied van herkomst (de Franse westkust), de Saffier 
maakte al eens een geslaagde oversteek naar Engeland. 
En ook op de winderige dagen tijdens deze groepstest 
blijken beide boten zeer zekere factoren. Relatief zwaar, 
met een beschutte kuip en droog zeilend.
Wel valt op dat de kuip van de Saffier aanzienlijk beter 
functioneert dan die van de Tofinou. Van de laatste is 
bijvoorbeeld de stuurbank te krap waardoor je eigenlijk 
gedwongen bent om uit te zitten, maar dit kan ook niet 
comfortabel. De kuip is bovendien door de motorkist, de 
zwaardkast en de zitjes ter weerszijden van die zwaard-
kast behoorlijk vol waardoor het voor de bemanning ook 
niet meevalt een comfortabele zitplaats te vinden. 

De echte klassieker
Rest ons de Rustler. Een boot die lastig direct tegenover 
een andere boot in deze groep is te zetten en dat merk je 
ook onder zeil. De Rustler voelt het grootst en gedraagt 
zich ook het meest als een groot S-spant zeiljacht. Een 
boot die klopt, dat wel. Een S-spant waardig legt hij 
zich vlot op één oor, maar is de balans er eenmaal, dan 

blijft hij ook liggen. Ook de Rustler heeft (nog) een vaste 
schroef, wat de snelheid wat nadelig beïnvloedt, maar 
aan de wind lopen we toch makkelijk door naar 5,2 
knopen. Met grootzeil en fok goed vlak en dicht lukt 
het om zonder veel problemen net binnen de 40 graden 
aan de wind te sturen. Dat is prima voor een langkiel 
S-spant. Nog wat hoger zou kunnen: het railtje voor de 
leiogen van de fok kan nog wat naar binnen. Na de 
Vaarimpressie (Waterkampioen 23/24 van het vorig jaar) 
heeft importeur Ale Bok onze kritiek ter harte genomen: 
de grootschoot is extra vertraagd, wat de bediening een 
stuk makkelijker maakt. Geef je de Rustler wat meer 
ruimte, dan loopt hij vlot door naar 6,3 knopen. Sturen 
doet hij als de beste. Of liever: heb je de balans eenmaal 
in de zeiltrim, dan kun je volstaan met minieme correc-
ties. Zo moet je een S-spant ook zeilen. Het geeft weinig 
zin om het roer - direct achter de kiel - dwars achter de 
boot te zetten. Dat remt alleen maar. De zit in de kuip 
op de geprofileerde stuurbank is comfortabel. De be-
manning kan kiezen voor de doft voor de motorkist, of 
voor de motorkist zelf – de doft kan er dan uit. Ook de 
zit in het gangboord is comfortabel. De teak kuiprand 
hindert niet.

tot slot
Maar kun je deze boten niet alleen onderling maar ook 
als groep vergelijken? Ja natuurlijk, ze worden tenslotte 
ook als groep getest. Welke de beste zeiler is, is zonne-
klaar: de G2. De meest sportieve boten, met het meeste 
open-bootgevoel zijn de beide Juniors. De Focus, Saffier 
en Tofinou zijn in deze groep de toerboten pur sang met 
elk hun eigen kwaliteiten. De Rustler is de meest ‘echte’ 
klassieker en geeft het gevoel van de grootste boot. Niet 
zo gek, want hij is een van de grootste in deze groep en 
de zwaarste van allemaal.

mede dankzij de keerfok zeilt de 
focus 800 als een eitje

kwaliteiten van de G2. Vergelijk je de Focus met de an-
dere boten in dit gezelschap, dan doet hij daarvoor niets 
onder. Een beetje ruimer dan aan de wind klokken we 
6 tot 6,2 knopen en ruimwinds blijft de Focus, ondanks 
z’n relatief kleine keerfok, met 6 knopen nog altijd lek-
ker doorlopen. De boot heeft bovendien voor dit soort 
koersen de beschikking over een gennaker. Uitzitten is 
op deze boot eigenlijk niet nodig. De zit op de stuurbank 
achterin is zeer comfortabel en de ‘trimtafel’ direct voor 
de stuurbank in de kuip is prima bedacht. De stuurman 
heeft alle lijnen onder handbereik en mede dankzij de 
keerfok is solozeilen met deze boot een eitje. Doordat 

de lijnen over nogal wat schijven lopen, ontstaat wel wat 
meer weerstand waardoor de bediening wat zwaarder 
wordt, maar wij ervoeren dit niet als hinderlijk. Sturen 
doet de Focus 800 als een zonnetje. De boot voelt erg 
neutraal, maar zeker niet ongevoelig. Het makkelijke 
stuurgedrag past prima bij z’n karakter.

klein maar dapper
Zetten we de ‘klassiekers’ op een rijtje, dan beginnen we 
maar eens met de beide Juniors. Ondanks het verschil in 
bouwmateriaal ontlopen de beide boten elkaar niet of 
nauwelijks. Na een paar dagen zeilen op het Gaastmeer 
besluiten we dat de polyester versie een pietsje sneller 
is, maar dat lijkt vooral te worden veroorzaakt door de 
zeilen. Die van de polyester boot zijn nagelnieuw, het 
setje van de houten Junior is twee seizoenen oud en 

heeft diverse wedstrijden achter de rug. Het is opvallend 
hoe goed deze kleine, maar dappere bootjes de grotere 
exemplaren in deze test op een aan-de-windse koers kun-
nen volgen. We halen zonder moeite 5 tot 5,3 knopen 
bij 40 graden aan de ware wind, zodat de Juniors alles 
behalve zoek gezeild worden. Alleen op de ruimere koer-
sen moeten ze hun grotere broeders laten gaan. Halve 
wind klokken we 4,5 tot 5, ruimwinds 4,5 knopen. De 
lengte waterlijn is nou eenmaal bepalend voor de top, 
omdat deze boten niet gaan planeren. Ze kunnen dom-
weg niet harder.
De beide Juniors benaderen van dit zevental het meest 
het open-zwaardbootgevoel. Sportief, flink aan het werk, 
uitzitten in het gangboord; heerlijke bootjes voor een 
paar ontspannende inspannende uurtjes op de plas. Het 
grote verschil tussen beide is vooral de aandacht die is 
besteed aan de uitvoering. De houten uitvoering is tot in 
de puntjes verzorgd. Beslagen zitten op de goede plaats, 
er zitten goede hangbanden in de kuip. Op de polyester 
versie gaat het juist in die details mis. De klem voor de 
grootschoot is bijvoorbeeld verkeerd geplaatst, de hang-
banden voldoen niet, de blokken bij de mast zijn binnen 
‘no time’ een verward bosje waar wat lijnen uitkomen. 
Jammer, want juist die details zijn op een bootje als dit 
essentieel. Klopt de zaak, dan zeilen ze heerlijk. Man-
keert er iets aan, dan loopt het niet lekker aan boord en 
ga je je ergeren. Overigens: als importeur Van Noort er 
een paar uur en een paar honderd euro tegenaan gooit, 
moet hij die details makkelijk op kunnen lossen. 

Minder hoog
Het ligt natuurlijk ook voor de hand om de Tofinou en 
de Saffier naast elkaar te zetten. De boten lijken niet 
alleen uiterlijk op elkaar, hun karakter komt ook be-
hoorlijk overeen. Geen toeval natuurlijk: beide zijn re-

Drie opties voor ruimwindse koersen: een spi 
(Rustler 24), halfwinder (Focus 800) of helemaal 
niets extra’s (de G2). De laatste kan zonder extra 
voorzeilen nog altijd uitstekend mee. Sterker: met 
wat meer wind planeert de G2 er vlot vandoor. De 
boot is aanmerkelijk lichter dan de vergelijkbare 
boten in dit segment.


