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Hoe prettig het is om met een zeilboot op pad te gaan, is afhanke-
lijk van een aantal factoren. Uiteraard bepalen het ontwerp van de 
romp en de tuigage de grootste hap. Daarnaast zijn de indeling van 
de kuip en de plaatsing van het beslag heel belangrijk. 

Het is sterk afhankelijk van het doel dat je voor ogen 
hebt, welke van deze zeven schepen het beste bij 
je past. In de basis zijn het allemaal zeilboten die 

comfortabeler dan de polyester versie. De polyester ver-
sie is minder bedoeld als allround scheepje en daardoor 
wat kaler en minder uitnodigend om mee te toeren. Maar 
vooral het verschil in uitstraling zorgt ervoor dat je zit-
tend in de houten Junior een rijker gevoel krijgt. 

kuipcomfort

geschikt zijn om een dag lekker mee het water op te 
gaan. Toch bieden ze allemaal wat anders, en dat zit 
hem voornamelijk in de uitvoering van de kuip. Neem 
bijvoorbeeld de G2, duidelijk de sportiefste en snelste 
van het stel maar minder geschikt om met een volle pick-
nickmand een dagje te toeren. Het kan wel, maar de kuip 
is voornamelijk functioneel. Hij heeft twee bankjes waar 
je prima op zit, maar de G2 nodigt vooral uit om gezeild 
te worden. Een middag in de zon voor een rietkraag met 
een borrel en een hapje moet niet het argument zijn 
waarop je hem koopt. Iets wat bijvoorbeeld wel geldt 
voor de Saffier en de Tofinou. Vooral de Saffier heeft een 
kuip waarin het goed toeven is. Zonder afbreuk te willen 
doen aan de zeilkwaliteiten van de Saffier, geeft hij je 
een beetje het luxe ‘sloepgevoel’. De diepe en ruime kuip, 
waarin je uitstekend kunt zitten, geeft je onder zeil een 
veilig gevoel en is tijdens de borrel erg comfortabel. De 
Tofinou heeft een kuip die grofweg even groot is als die 
van de Saffier. Maar de effectieve ruimte is veel beperk-
ter, waardoor hij een stuk minder comfortabel is. Door 
de zwaardkast en de motorkist, die prominent midden 
in de kuip staan, houdt je weinig bewegingsruimte over. 
Onder zeil kan je niet op de smalle stuurbank zitten, 
omdat je dan de helmstok in de weg zit. Op het bankje 
voorin de kuip kun je niet dwars zitten, omdat hij wordt 
onderbroken door de zwaardkast. Dit betekent dat je, 
zeker als stuurman, eigenlijk alleen op het gangboord 
kunt zitten. Stilliggend gaat het een stuk beter. 

Herenboot
Zoals de G2 vooral is ontworpen als snelle jongen of 
wedstrijdzeiler en de Saffier en Tofinou als toerzeilers, 
is de Rustler vooral een eerbetoon aan een echte klas-
sieker. En dat vind je terug in de layout van de kuip. 
De ruimte is niet overweldigend, maar zorgt wel voor 
een heerlijke zit tijdens het zeilen. De term “herenboot” 
(ook voor dames) is hier op zijn plaats. De stuurbank is 
mooi geprofileerd met een soort kattenrug in het mid-
den. Je zit hierdoor onder elke hellingshoek comfortabel. 
En mocht het echt schuin gaan, want dat kan hij, dan 
zorgt het bankje voor een goede voetensteun als je in 
het gangboord zit. De twee Deense Juniors zijn net zo 
verschillend als dat ze identiek zijn. Ze zijn de kleinste 
van het stel en hebben daardoor ook het minste ruimte 
in de boot. De houten Junior is door twee goed gepro-
portioneerde banken, die ook in hoogte verstelbaar zijn, 

Deense Junior, polyester G2

Focus 800 Rustler 24

Saffier 650 Tofinou 7.0

Deense Junior, hout
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In deze groepstest hebben we een houten boot, vijf polyester exemplaren 
en een boot met een polyester romp met een houten dek. Uiteraard hou-
den de verschillen daarmee niet op. Zo heeft er een een kielmidzwaard en 
hebben er vier een inboard-dieselmotor. De opvallendste zaken op een rij. 

Degene die er in deze groep het meeste uitspringt 
wat betreft bouw, is de Rexwinkel Deense Junior. 
Niet alleen omdat hij volledig van hout is, maar 

Hennevanger lijken geen boot op de markt te willen 
brengen die niet met veel wind en golven bij IJmuiden 
naar buiten kan. De kwaliteit en constructie zijn haast 
reddingbootwaardig. 

grof
De Focus 800 heeft een polyester romp en een houten 
dek. Aan de ene kant is dat een productietechnische 
keuze en aan de andere kant geeft dat de boot ook zijn 
uitstraling. Eerlijkheid gebiedt wel te zeggen dat de af-
werking van vooral de houten delen uit het zicht voor 
verbetering vatbaar zijn. Uniek bij dit schip is de carbon-
fiber mast met een rolreefgiek. Het lage gewicht van de 
mast maakt hem makkelijk strijkbaar. Door de rolreef-
giek is vooral het strijken en bergen van het grootzeil 
een fluitje van een cent. 
Zoals al eerder genoemd is de Rustler een behoorlijk 
zwaar schip. Maar dat hoort bij dit ontwerp en het ka-
rakter. Het polyesterwerk is erg strak en de afwerking 
van de boot is keurig. Het is goed aan de boot te merken 
dat er gedreven mensen achter staan, die streven naar 
perfectie. De Saffier, Tofinou, Focus en Rustler hebben 
een inboard-diesel. Bij de Focus wordt de diesel vervan-
gen door een inboard-benzinemotor met saildrive. De 
twee Juniors doen het met een buitenboordmotor. De 
houten Junior is ook leverbaar met een elektromotor in 
het roerblad. De G2 heeft een buitenboordmotor in een 
bun, maar die is met een slim en gepatenteerd systeem 
eenvoudig in de boot op te bergen. Met een opzij schar-
nierende beugel wordt de motor eerst opgetild en vervol-
gens op de bodem neergelegd. Twee luikjes in de romp 
sluiten het onderwaterschip hierna volledig vlak af.  

vooral vanwege de hoge mate van perfectie waarmee 
hij is gebouwd. De aandacht voor detaillering is haast 
ongelofelijk. Je kunt je haast niet voorstellen dat hij voor 
het geld gebouwd kan worden waarvoor hij wordt aan-
geboden. Goed, de romp is dan wel op een efficiënte 
manier gemaakt van watervast multiplex, maar verder 
is het wat constructie en afwerking betreft een bijzonder 
bewerkelijke boot. De Van Noort Junior is volledig in 
polyester gebouwd. De mast en giek zijn overigens wel 
van hout. De G2 springt er vooral uit door zijn lage ge-
wicht. Met slechts 750 kilo totaalgewicht waarvan ook 
nog eens 375 kilo ballast mag je echt spreken van een 
lichtgewicht. Om een voorbeeld te geven: hij is langer 
en breder dan de Rustler 24 maar weegt 190 kilo minder 
dan alleen al de kiel van die boot! Nu is de Rustler met 
1.640 kilo ook wel een zware jongen. 
De klassieke lijnen van de G2 zetten je wat dat betreft 

een beetje op het verkeerde been. Het moderne onder-
waterschip is door Cees van Tongeren getekend. Het is 
vlak en heeft redelijk veel volume in het achterschip. 
Geen wonder dus dat hij zo vlot en sportief zeilt. De kiel 
van de G2 is ook een verhaal apart. Normaal gesproken 
verwacht je een loden versie, maar er is hier gekozen 
voor een revolutionaire kiel van tin en brons. Volgens 
de ontwerper is het voordeel hiervan dat hij erg secuur 
kan worden vormgegeven en van nature aangroeiwe-
rend is. Het andere buitenbeentje wat betreft kiel is de 
Tofinou die standaard een kielmidzwaard heeft. Ideaal 
voor ondiep water en droogvallen. Bij de Tofinou moet 
wel worden opgemerkt dat er niet altijd even goed is 
nagedacht over  de details. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld 
een totaal buiten bereik geplaatst motorbedieningspa-
neel, een motorhendel die zich erg lastig laat bedienen 
door de plaatsing en een dieselvuldop die ervoor zorgt 
dat je altijd in de kuip en op de stuurbank knoeit. Op de 
een of andere manier komen sommige losse onderdelen 
van de boot niet goed samen om één totaal kloppend 
geheel te vormen. Iets wat juist wel het geval is bij zijn 
directe concurrent de Saffier. Dit product uit IJmuiden is 
goed doordacht en bulletproof gemaakt. De gebroeders 

De G2 weegt 190 kilo minder dan 
alleen al de kiel van de Rustler

Het ingenieuze motor-
systeem van de G2. 
Onder zeil ligt de mo-
tor in de boot en is de 
bun in het onderwater-
schip afgesloten. 

Ooit een lenspomp gezien die zo bewerkelijk 
is geïnstalleerd? Het zegt iets over de passie 
waarmee Rexwinkel de Deense Junior bouwt.

De standaard carbonfiber mast van de focus is 
voorzien van een rolgiek. Het grootzeil reven en 
opruimen is daarmee een fluitje van een cent. 

De Focus 800 heeft een trimtafel 
middenin de kuip. Alle lijnen lopen 
hier naartoe, wat opgeruimd en 
overzichtelijk werkt.

Onder het achterdek 
van de Focus is een 

ééncilinder Bukh-
diesel geplaatst. Deze 
oudgediende gaat ver-

vangen worden door 
een saildrive met

 benzinemotor.

De tweecilinder Nanni 
van de Rustler staat 
bijna in het midden 

van de boot. De motor-
kist doet ook dienst 

als tafel.

De tecHniek
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Deense Junior hout
rexwinkel Jachtbouw
ringdijk 10
3332 lD Zwijndrecht
078-613 17 22
www.rexwinkeljachtbouw.nl
info@rexwinkeljachtbouw.nl

Deense Junior polyester
Jachtbouw Van noort BV
Zeldenrust 9
1671 Gw medemblik
0227-54 51 35
www.van-noort.nl
vannoort@van-noort.nl

Focus 800
Focus Sails and Sailing
Hendrik Bulthuisweg 3
8606 kB Sneek
0515-42 77 44
www.focus800.nl
niekgoes@xs4all.nl

G2
Jachtwerf Heeg
it Bûtlan 14
8621DV Heeg
0515-44 22 37
www.jachtwerf-heeg.nl
info@jachtwerf-heeg.nl

Rustler 24
noflik Sailing
oude oppenhuizerweg 87
8606 JC Sneek
0515-44 40 03
www.rustler24.nl
info@rustler24.nl

Saffier 650
Saffier maritiem
rondweg 20
1976 Bw iJmuiden
0255-51 28 60
www.saffierjachten.com
info@saffierjachten.com

Tofinou 7.0
Focus Sails and Sailing
Hendrik Bulthuisweg 3
8606kB Sneek
0515-42 77 44
www.focus800.nl
niekgoes@xs4all.nl

Wat betreft zeilplezier zit het wel goed, zo kun-
nen we na afloop van een week zeilen met dit 
zevental stellen. Natuurlijk: er zijn aanzienlijke 

Daysailer, afternoonsailer, eveningsailer? De typering doet er eigen-
lijk niet zo veel toe. Laten we deze groepstest afsluiten zoals we 
hem begonnen: deze boten moet je makkelijk mee kunnen pakken 
voor een fijne dag op het water, ze moeten comfortabel zijn en meer 
dan voldoende zeilplezier bieden. En tenslotte is er natuurlijk nog 
de uitstraling. Dat zijn de uitgangspunten voor onze conclusie.

dit zijn wel de twee boten waarbij het vooral om zeilen 
gaat. Geen van beide nodigt direct uit om de spijker over 
de muur te zetten en de rosé open te trekken.
Rest de uitstraling. Wil je opvallen en een boot waar 
de liefde van de bouwer vanaf straalt, dan springt er 
één uit: de houten Junior. Tot in het kleinste detail een 
varend bonbonnetje. Ook de Rustler mag er zijn, met 
z’n uitgesproken klassieke lijnen. Inclusief veel teakhout 
in de afwerking aan dek. De Saffier en Tofinou lijken 
wel broertjes van elkaar en vallen vooral op door hun 
wat stoerdere uitstraling, die samenhangt met een ho-
ger vrijboord en vollere romp, die ze geschikt maakt 
voor ruimer water. De Focus en G2 tenslotte zijn vrijwel 
identiek gelijnd, maar hun uitstraling verschilt compleet. 
De Focus is boven alles ‘scheeps’ met veel hout. De G2 
noemden we al eerder een zeilmachine en de boot ziet 
er ook zo uit: zakelijk, zonder frutsels, functioneel boven 
alles, maar daardoor ook een beetje grijs.

De winnaar
En de winnaar? Die is er dit keer niet. Ofschoon je deze 
boten als daysailers prima naast elkaar kunt zetten, zijn 
de verschillen in karakter te groot om een nummer één 
aan te wijzen. Bovendien zijn er aanzienlijke verschillen 
in grootte en prijs. Waarbij we overigens de prijsverschil-
len niet altijd kunnen duiden. 
Maar het belangrijkste argument om geen winnaar aan te 
wijzen, vinden wij dat je daarmee per definitie de andere 
zes tekort doet. Elke boot heeft z’n sterke kanten die we 
in deze groepstest hebben geprobeerd aan te geven. Het 
is heel erg afhankelijk van je vaargedrag voor welke boot 
je kiest. Maar het mooist van al is wel, dat wélke boot 
je ook kiest, je er sowieso veel plezier mee zult hebben. 
Want deze groepstest mag dan geen winnaar hebben, hij 
heeft zeker geen verliezers.

ADressen

verschillen, maar juist dat maakt dat er in deze groep 
voor elk wat wils te vinden is. Wie prestaties het be-
langrijkst vindt, komt uit op de G2. Wil je die prestaties 
ook nog eens koppelen aan een gezonde dosis sportieve 
inspanning, dan zijn de beide Juniors je boot. Zoek je 
juist een boot waarin je zonder al te veel inspanning 
kunt genieten van een ontspannende dag op het water 
en waarin je ook nog met goed fatsoen een picknick op 
het water kunt houden, dan zet je de Focus, Saffier of 
Tofinou bovenaan. En zoek je voor alles een echte klas-
sieker, dan lijkt de Rustler favoriet.

ergonomie
Maar zeileigenschappen zijn natuurlijk niet het enige. 
Zeilcomfort en comfort aan boord wegen ook zwaar. 
Zeilcomfort wordt vooral bepaald door de kwaliteit en 
uitvoering van beslagen en de ergonomie tijdens het zei-
len. Hoe nauw dat luistert, zie je op de beide Juniors. 
De houten Junior klopt en zeilt als een zonnetje. De 
polyester Junior zeilt zeker niet minder, maar de tekort-
komingen in de beslagen betekenen het verschil tussen 
comfort en irritatie. Datzelfde geldt een beetje voor de 
Tofinou. Daar zit het hem niet in beslagen, maar in de 
te volle en daardoor krappe kuip. De stuurbank is te 
eng, de motorbediening onhandig geplaatst, geen echt 
fijne zitplaats voor de bemanning. Opnieuw: zaken die 
afbreuk doen aan het zeilcomfort. Vergelijk dat met de 
boten waarop het wel goed zit. Aan de ene kant de Saf-
fier en de Focus als echte ‘lounge-zeilers’: met een com-
fortabele ruime kuip waarin het prima zeilen, maar óók 
gewoon zitten is. En aan de andere kant de G2 en de 
Rustler: comfortabel omdat onder zeil alles klopt. Maar 

conclusie


