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PERSBERICHT 

 

Nieuw model van Feeling Yachts –  

De Feeling 13.90 

Qnautique is als dealer van Feeling Zeiljachten zeer verheugd om de lancering van een 

nieuw model van de Franse hefkiel specialisten, Feeling Yachts aan te kondigen. De 

Feeling 13.90, zoals het nieuwe model zal worden genoemd, heeft duidelijk het DNA en de 

traditionele kenmerken van de Feeling range, echter met een eigen design en een 

moderne stijl. 

 
 
 

Feeling heeft geïnnoveerd, maar met oog voor traditie. Na de herstart van de werf en de 

herziening van de huidige range, was het tijd om een nieuw model uit te brengen. De 

Feeling range heeft een unieke positie in de markt en is de enige Europese producent van 

polyester kielmidzwaard / hefkiel jachten. Met de nieuwe Feeling 13.90 zullen zij wederom 

hun dominantie in deze niche markt bevestigen. 
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De type aanduiding, Feeling 13.90, refereert aan de succesvolle Feeling 10.90, een uitstekend 
model die nog steeds geliefd is bij vele zeilers. Ondanks het moderne ontwerp van de Feeling 
13.90 zijn de kenmerken van de Feeling 10.90 goed zichtbaar. 

 

Het is voor de eerste keer dat Privilege Marine, bouwers van de Feeling range, hebben samen 
gewerkt met Marc Lombard voor het ontwerp van een kielmidzwaard / hefkiel jacht. 

 
 

 

 
Net als alle Feeling zeiljachten, beschikt de 13.90 over een kielmidzwaard / hefkiel met een 
scharnierende kiel die volledig in de romp kan worden getrokken. De kieldoos is onder de 
salon / kajuitvloer gesitueerd waardoor deze niet meer het aandachtspunt in de salon / kajuit 
zal zijn. 
 
Het onderwaterschip is, naast de dubbele roeren en de hefkiel, uitgebreid met 2 hoekige 
vleugels die voor meer stabiliteit bij het droogvallen zorgen en de aan de windse 
zeilprestaties zullen verbeteren. 
 
De salon / kajuit heeft een 180˚ uitzicht en heeft veel lichtinval dankzij de grote vensters.  
 
Een beugel over de kuip heeft een dubbele functie – ten eerste is dit een stevige basis voor 
de sprayhood, maar nog belangrijker is dat de grootschoot op de beugel is gemonteerd 
waardoor er geen steile afdaling naar beneden meer is en de toegang naar de salon / kajuit 
vele malen comfortabeler is geworden. 
 
Vóór de lancering van dit project, heeft Feeling een beroep op bestaande en toekomstige 
Feeling eigenaren gedaan en deze feedback verwerkt in het ontwerpproces. 
om de perfecte Feeling te definiëren. 
 
De bouw is begonnen op de werf in Les Sables d'Olonne waarbij de planning is dat het 
eerste model in het najaar van 2017 voor het eerst het water zal gaan zien.
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Algemene kenmerken Feeling 13.90 

 
Lengte over alles: 13.80m 

Romp lengte: 13.02 m 

Breedte: 4.30 m 

Diepgang: 0.92 – 2.80 m 
 
Ontwerper: Marc Lombard Yacht Design Group 

 
Kenmerken: Dubbel stuurwiel, dubbele roeren, hefkiel, carbon mast, 3 versies. 

 

 
Neem voor meer informatie contact met ons op: 

Qnautique / Wilco Werkman 

Tel: 0031 – 513 – 499 985 Mobiel: 0031 – 623 – 556 481.  Email: info@qnautique.nl 
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