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D-sailer 23 van Damarin Jachtbouw
als primeur op HISWA te water
Damarin Jachtbouw, bekend van de
sloepen en tenders, begeeft zich nu ook
op de markt van day sailers en weekend
sailers. De D-sailer 23 is het nieuwste
model van de werf. Damarin: “Met 20
jaar ervaring waarbij we vooral motorsloepen, tenders en zeilsloepen hebben
gebouwd was het tijd voor een nieuwe
stap. Het is een logische stap omdat
we van huis uit zeilers zijn.” De D23
sluit aan op de groeiende behoefte aan
een compacter model met meer zeilbeleving. De D23 is een klassiek gelijnde
boot met moderne vaareigenschappen.
De zeeg met z’n fraaie boeg en spiegel
met aangehangen roer in combinatie
met de strakke korte opbouw geven de
boot een charmante uitstraling. De diepe kuip heeft een ergonomische vormgeving met hoge rugleuningen voor het
nodige comfort. Alle lijnen zijn vanuit de
kuip bedienbaar waardoor de D23 ook
single handed zeer gemakkelijk te zeilen
is. Door de ingebouwde Yanmar dieselmotor met saildrive is het gemakkelijk

manoeuvreren. Het interieur biedt zit- en
slaapplaatsen aan vier volwassenen en
heeft een strakke en eigentijdse uitstraling. Het rondspant onderwaterschip
is uitgevoerd met een bulbkiel voor de
nodige prestaties. Met een diepgang van
slechts een meter is elk binnenwater bereikbaar. De D23 is te bezichtigen op de
HISWA te water op stand H.05.
Damarin Jachtbouw
T: +31 (0)182-515386
www.damarin.nl

Ook Grand Soleil 46 Long Cruise
op HISWA te water

White Whale
Enkhuizen nu
dealer Elan en
Impression
zeiljachten
In de eerste zes maanden van 2015 heeft
White Whale Yachtbrokers een recordaantal van 92 schepen verkocht. Ook
op het gebied van nieuwbouw maakt
de jachtmakelaardij slagen. Het kantoor
in Enkhuizen wordt al meer dan zeven
jaren succesvol geleid door jachtmakelaar Robert de Vries. Sinds half juli 2015
is deze vestiging ook dealer van nieuwe
Elan en Impression zeiljachten. Het kantoor werkt hiervoor samen met importeur WNE Luxury Yachts in Willemstad
(NB), waarvoor De Vries al meerdere keren als verkoper actief was op Boot Düsseldorf en de HISWA. Nu is White Whale
Enkhuizen een permanent verkooppunt
voor Noord Nederland. Met dit tweede
verkoopkantoor in Noord Nederland hopen
Elan en Impression nog beter bereikbaar te
zijn voor de klanten in de Benelux.

White Whale Enkhuizen
T: +31 (0)228-855380
www.uwjachtmakelaar.nl

46 Long Cruise op de HISWA te water
presenteren. Dit nieuwste model van de
Italiaanse werf is zojuist genomineerd
voor de titel Jacht van het jaar 2016 en
lijkt de start te zijn van een compleet
nieuwe range. Net als de 39 toont het
jacht een unieke combinatie van stijl en
elegantie met vaarcomfort, wendbaarheid en stabiliteit. Ze is met de vele
bergruimte ontworpen voor lange en
verre zeiltochten en biedt comfort onder alle weersomstandigheden. Daarbij biedt het jacht een overvloed aan
leefruimte op het dek en ook het interieur is ruim opgezet. De beide jachten
zijn te vinden op standnummer E.03.

Naast de Grand Soleil 39 zullen importeur en dealer Breskens Yachtservice en
For Sail Yachting ook de Grand Soleil

Grand Soleil Benelux Breskens Yacht Service
www.grandsoleil.nl
Grand Soleil Nederland For Sail Yachting
www.forsailyachting.nl
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