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De Splash is speciaal ontworpen voor jonge zeilers van 13 t/m 19 jaar. De Splash is niet alleen 

snel maar ook makkelijk hanteerbaar en al meer dan 25 jaar een beproefd recept. Daarnaast 

is deze moderne wedstrijd -/ recreatieve zeilboot precies afgestemd op het lichaam van jonge 

mensen. De Splash zeilt niet alleen spectaculair omdat deze al planeert bij windkracht 3, maar 

biedt ook  geweldige trimmogelijkheden. 

Zeilen met de Splash is vooral zeilen met leeftijdgenoten. Er is altijd wel een wedstrijd in de 

buurt waaraan je in het weekend deel kan nemen. Meer informatie over wedstrijdzeilen vind  

je op de website van de Splash Klasse Organisatie (SKON) www.splashclass.org

Ben je de optimist ontgroeit, competitief ingesteld  
of wil je gewoon lekker leren zeilen? 

Dan is de Splash jouw ideale boot.

makkelijk in plané  |  comfortabel  |  veel trimmogelijkheden  |  goed hanteerbaar  
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De Splash is een modern en eigentijds ontwerp van Jac. de Ridder en ontwikkeld door Roel  

Wester. Wat opvalt is de vrijwel rechte voorsteven,  deze is zo ontworpen om een zo groot  

mogelijke waterlijn te verkrijgen. De Splash heeft vervolgens een diepe en veilige kuip. Het  

voor- en achterdek zijn groot en de gangborden garanderen een goede ergonomie.

De mast is ongestaagd en het zeil is tijdens het varen uitstekend te trimmen. Een zelflozer zorgt 

voor afvoer van water in de kuip. De boot is door zijn gewicht gemakkelijk te hanteren op het 

land en kan ook op het autodak vervoerd worden. Het zeil wordt met een val gehesen wanneer 

de mast al in de boot staat, hierdoor is de Splah goed hanteerbaar.

De Splash heeft een moderne en snelle romp (52 kg) van polyester die in verschillende kleuren 

leverbaar is.

De Splash is een sportieve boot, die direct op het roer reageert, snel aanspringt in een vlaag 

en hoog aan de wind vaart. Overstag gaan is letterlijk kinderspel. De giek zit hoog genoeg om 

zonder moeilijkheden overstag te gaan.

De boot slaat niet snel om door de directe bediening.  Als je toch omslaat is de boot eenvoudig 

weer recht te zetten en kun je weer verder zeilen. De trimlijnen zijn tijdens het zeilen goed te 

bedienen en de zeiler heeft een goed uitzicht.

De Splash is door twee man makkelijk naar de waterkant te dragen en het optuigen kun je  

alleen doen. Kortom, de Splash voldoet aan alle verwachtingen en is de meest geschikte boot 

voor jonge, sportieve zeilers.
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De Splash heeft sinds 1991 een erkenning als nationale eenheidsklasse en was een voorkeurs-

klasse voor het Watersportverbond. Sinds 1999 is een internationale erkenning door de 

internationale zeilorganisatie ISAF afgegeven. Inmiddels zijn er wereldwijd meer dan 2500  

schepen gebouwd en afgeleverd. De Splash kom je dan ook niet alleen tegen in Nederland  

maar ook in landen zoals: Duitsland, België, Frankrijk, Engeland, Polen, Italië, Spanje, Zwitser-

land, Tsjechië, Oostenrijk, Portugal, Australië, Nieuw Zeeland, U.S.A., Canada, Curaçao, Bonaire  

en China.

Jachtwerf Heeg al jaren de bouwer van de Randmeer en de G2 is sinds 2013 nu ook de bouwer 

en licentiehouder van de Splash. Met trots introduceert Jachtwerf Heeg met deze brochure het 

nieuwe zeilteken en huisstijl van de Splash. De Splash is vanaf heden uitvoerbaar in 3 versies.

HISTORIE
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    5.4  m2  for training               6.3  m2  international ISAF Class               7.2  m2   new Flash Class
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UITVOERING & PRIJS

De Splash BLUE is de Internationale Splash klasse in oorspronkelijk staat. De grote zus van de 

Splash (voorheen Flash) is de Splash RED. De romp, mast en giek zijn gelijk aan die van de Splash 

BLUE, maar het zeil is groter en van laminaat zeildoek. De Splash RED heeft een zeiloppervlakte 

van 7.2  m2, met rode zeilnummers en logo. Het verschil tussen de Splash BLUE klasse en die van 

de Splash RED klasse is, dat er bij de RED klasse geen leeftijd grenzen zijn verbonden. Hierdoor 

ontstaat er een mix van leeftijden. De Splash GREEN is nog geen klasse, maar deze versie is  

de Splash met een kleiner zeil, speciaal voor de jongere zeiler met een gewicht tussen de 30 en 

50 kg. Dit zeil is ook uitermate geschikt bij zeer harde wind voor iedere Splash zeiler.

Prijs  SPLASH GREEN:     € 4.575,-

Prijs  SPLASH BLUE:     € 4.725,-

Prijs  SPLASH RED:     € 4.975,-

Bovenstaande prijs is inclusief BTW en af werf       



UITRUSTING &
SPECIFICATIES

Zeilen

Neerhouder

Onderlijk & cunningham

Joystick

Lijnen

Ratelblok

Blokken & klemmen

Grootschootklemmen

Romp

Lengte romp

Grootste breedte

Diepgang met zwaard

Gewichtromp 

Mast & giek

Roer & zwaard 

Lengte mast

3.58 mtr.

1.34 mtr.

max. 0.72 mtr.

52 kg

11 kg

7.5 kg

5.51 mtr.

Wedstrijdzeil (BLUE en RED) gemeten  
met button en nummers 

Power vang 5x - Harken klem

Verstelbaar uit kuip vertraagd

Carbon Ultra stiff 20 mm

Dyneema & Polyester

Harken 2135 Carbo

Harken Carbo

Harken Aluminium

Een of tweekleurenromp naar keuze

ALGEMENE UITRUSTING

SPECIFICATIES



Fresh blue

Cool blue

Ice blue

Warm grey

Cool grey

Mystic black 

Snow white

Action red

Dutch orange

Funky purple

5010

5015 

6638 

7023     

7047

9005

9010      

3020          

2004

4006

KLEUREN ROMP

Kijk op de site van www.splashclass.org voor de klassenregels.

Bovendekzeil

Giekhoes

Masthoes 

Onderhoes

Helmstok carbon

Hellingtrailer 

Wegtrailer enkel

Wegtrailer triple 

Wijzigingen voorbehouden

€

€   

€

€

€

€

€

€

130,00

25,00

45,00

120,00

79,50

375,00

1.095,00

2.095,00

OPTIONEEL
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Jachtwerf Heeg
It Bûtlân 14
8621 DV  Heeg

T +31 (0) 515 44 22 37   
F +31 (0) 515 44 25 05
E info@jachtwerf-heeg.nl
I www. jachtwerf-heeg.nl

Dealers: Verwoerd Watersport Outdoor & Fashion
Brinklaan 90
1404 GP  Bussum
I www.verwoerd-watersport.nl

Ad Spek Jachtbouw
Rietpolderweg 2 - 6
2266 BM  Leidschendam
I www.adspekjachtbouw.nl

De Zuidschor Wolphaartsdijk
Zandkreekweg 5
4471 NG  Wolphaartsdijk
I www.zuidschor.nl

Sail 24
Nijverheidslaan 16B
1382 LH  Weesp
I www.sail24.nl


