
G2 
Puur Zeilen & Puur Design



Een boot met K A R A K T E R
De G2 is een unieke zeilboot, ontworpen voor snelheid en bedieningsgemak. Een boot met karakter 

waarmee u gezien mag worden. 

 

De G2 is een slanke kielboot met een klassieke lijn en een modern onderwaterschip. Een zeiljacht 

met optimale zeilprestaties vervaardigd door de vakmensen van Jachtwerf Heeg.  Ontworpen door 

het befaamde Van der Stadt Design staat de G2 voor puur zeilplezier, optimale prestaties en comfort. 

Niet voor niets werd de G2 in 2004 uitgeroepen tot Hiswa Zeilboot van het Jaar. Met een diepgang van 

slechts 1.05 meter is de G2 geschikt voor een groot zeilgebied. Gewicht en afmeting van de G2 laten  

bovendien het transport op een trailer toe.



De perfecte Z E IL E I G E N S C H A P P E N

Innovatief O N T W E R P

De G2 zeilt lichtvoetig en reageert op elke windverandering. Met gevoel voor de juiste trim en gewichts-

verdeling vaart dit zeiljacht met gemak 30 graden aan de wind en kan een snelheid halen van 8 knopen. 

 

 

De G2 is voorzien van diverse innovatieve snufjes, waaronder de revolutionaire bulbkiel van brons 

en het gepatenteerde motorsysteem. Deze bronzen bulbkiel is speciaal ontworpen voor snelheid en 

wendbaarheid. Met 750 kilogram is de G2 licht te noemen en daarbij zit 50% van het gewicht in de  

ballast. Dankzij een gepatenteerd klap-mechaniek en een RVS hefmechanisme haalt u de motor of  

de electrische aandrijving in een handomdraai uit het water.

G2 klassenorganisatie. In 2006 is de G2 klassenorganisatie opgericht. Een nationale klasse die 

jaarlijks meerdere wedstrijden en activiteiten organiseert. www.g2klassenorganisatie.nl
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G 2  S E R V I C E

Totale lengte    

Lengte waterlijn     

Maximale breedte      

Diepgang    

Masthoogte (boven de waterlijn)   

Gewicht    

Zeilopp. adw.   

Zeilopp. grootzeil   

Zeilopp. fok    

Zeilopp. werkfok   

Zeilopp. gennaker  

Ontwerper Van de Stadt Design

7.80 m 

5.50 m 

  2.00 m    

1.05 m  

9.85 m  

750 kg    

26.5 m2 

18 m2 

8.5 m2 

3.9 m2 

30 m2 

Technische specificaties G 2

U kunt bij Jachtwerf Heeg terecht voor Full Service. Wij helpen u graag met het 

uitvoeren van vakkundig onderhoud, winterstalling en een ligplaats voor uw boot. 

Jachtwerf Heeg heeft een uitgebreide webshop met onderdelen voor uw boot.

Jachtwerf Heeg is opgericht in 1951 en volgt de ontwikkelingen in de zeilsport wat 

heeft geleid tot 4 modellen zeiljachten, met nationale en internationale prijzen. De 

gehele range van Jachtwerf Heeg wordt vanaf de mal tot aan het interieur vakkundig 

op de werf gebouwd. Daarbij wordt geen detail uit het oog verloren. U bent van 

harte welkom op onze werf in Heeg voor het bekijken van het bouwproces en voor 

een zeilbelevenis met de G2.

http://www.g2-zeiljacht.nl/index.php?page=specificaties

