Mediakit – Sailaway

Over Sailaway
Sailaway is een uiterst realistische zeilsimulator voor Windows, Mac en Linux en maakt
gebruik van het échte weer, van échte afstanden en van échte zeiltrim.
Je kunt er mee langs de kust varen, de Atlantische Oceaan oversteken of rond de wereld
zeilen. Hierdoor kun je plekken ontdekken waar je anders nooit zou komen. Denk
bijvoorbeeld aan het ronden van Kaap Hoorn, meedoen met de beruchte Sydney - Hobart
race of zwerven tussen tropische eilandjes in de Stille Oceaan
Het programma kan gebruikt worden als een hulpmiddel om (beter) te leren zeilen, om
wedstrijden te zeilen of om te oefenen voor een oversteek. Of je kunt die ene grote reis
maken waar je altijd al van hebt gedroomd.
Over Orbcreation
Sailaway is gebouwd door Orbcreation BV, dat bestaat uit Richard Knol, een wedstrijdzeiler
zonder eigen boot, wiens grootste droom het is om ooit rond de wereld te zeilen.
Orbcreation levert vooral geavanceerde componenten en hulpmiddelen aan andere game
ontwikkelaars, zoals het zeer populaire SimpleLOD, dat complexe 3D modellen automatisch
vereenvoudigd en geschikt maakt voor gebruik in games.
Persbericht
Beta versie 0.7 van de zeil simulator Sailaway is verstuurd naar meer dan 1.000
ingeschreven "pioneers". Deze nieuwste versie bevat onder meer een spectaculaire MiniTransat boot en een vernieuwde interface die het zeilen van de boot nog realistischer maakt.
Sailaway maakt gebruik van het actuele weer. Je kunt de echte weersvoorspelling gebruiken
om je route te plannen. De afstanden zijn even groot als in de werkelijke wereld, dus een
tocht over de Atlantische oceaan zal al gauw meerdere weken duren. Wanneer je niet bent
ingelogd zeilt de boot zelfstandig verder. Je ontvangt updates via mail en af en toe log je in
om de koers bij te stellen of de zeilen te trimmen.

Dat trimmen van de zeilen gebeurt net als op een echte zeilboot door het bedienen van trim
lijnen zoals de giekneerhouder, overloop en bakstagen. Het eﬀect van het verstellen van de
trim lijnen is meteen zichtbaar in de vorm van het zeil. Om je te helpen geeft het programma
aanwijzingen of kun je het trimmen helemaal aan de computer overlaten.
De positie van zon, maan en sterren komt overeen met de lokale tijd en je positie op de
aardbol. Dat betekent dus ook dat het pikdonker kan zijn als je overdag inlogt en de boot
zeilt aan de andere kant van de wereld. Deze compromisloze perfectie is overal
doorgevoerd, zo wordt de kleur van het water bijvoorbeeld bepaald door de diepte, de
stand van de zon, de wind, de bewolking en de hoeveelheid algen, modder en zand
deeltjes.
Sailaway heeft ingebouwde kaarten van de hele wereld waarop o.a. ondieptes en boeien
aangegeven zijn. Deze kaart gebruik je ook om je route te plannen en waypoints te zetten.
Door vrienden uit te nodigen kun je samen zeilen op dezelfde boot. Of je kunt met meerdere
boten hetzelfde traject zeilen en er een wedstrijdje van maken.
Achtergrond informatie
De bouw van Sailaway is in maart 2015 aangevangen als een klein experiment om de vorm
van virtuele zeilen aan te passen aan de verschillende trim mogelijkheden op een boot. Dit
experiment zou 1 maand duren. Echter, het werk was zo leuk en zo verslavend, dat er
telkens een maandje aan toegevoegd werd. In januari 2016 was de 1e beta versie klaar van
een zeilsimulator waarmee de hele wereld overgezeild kon worden.
Het programma is inmiddels uitgegroeid tot een zeer realistische zeilsimulator. Beta versie
0.7 is verstuurd naar meer dan 1.000 beta testers. In november zal de 1e publieke versie 1.0
worden uitgebracht.
Na november zal ook een vereenvoudigde versie voor Android en iOS worden uitgebracht.
Hierop gebruik je dan dezelfde account en dezelfde boot, zodat je overal waar je bent de
zeilen kunt bedienen of de koers kunt bijstellen.
Prijs
De verkoopprijs van Sailaway wordt in november bekend gemaakt,.
Contactgegevens
Indien meer informatie of een live demonstratie gewenst is, kunnen we dat natuurlijk in
overleg eenvoudig regelen. Laat het weten met een email of bel even.
Tal van samenwerkingsvormen zijn mogelijk. Denk hierbij aan het promoten van een
evenement met een virtuele versie hiervan, het organiseren van een wedstrijd of toertocht,
ondersteuning van zeilcursussen, de promotie van een bepaald zeilgebied, de promotie van
een bepaalde boot.
Orbcreation BV / Richard Knol
Zijstraat 7
5176 NG De Moer
The Netherlands
tel.: +31 6 28779871
website: https://sailaway.world
email: info@sailaway.world

Proef versie
Beta versie 0.7.1 voor Windows, Mac of Linux kan worden gedownload op https://
drive.google.com/open?id=0BwZsQDbVzLqRb2RQa3NDX3FrSW8 (aub deze link niet
publiceren)
Schermafbeeldingen
Deze en meer afbeeldingen kunnen op hoge resolutie worden gedownload vanaf https://
drive.google.com/open?id=0BwZsQDbVzLqRWnFPSV9kSUdtZlU
Of neem even contact op, dan maken we enkele exclusieve schermprints voor u.
(Alle afbeeldingen zijn schermprints die rechtstreeks afkomstig zijn uit Sailaway zonder
nabewerking)

