
YachtFocus Magazine 135 • www.yachtfocus.com nieuwe boten - gebruikte boten

Volop zeiljachten op Boot Düsseldorf

X-Yachts 
introduceert 
nieuwe modellijn: X

nieuwe zeilboten | 37

De compleet nieuwe lijn van X-Yachts 
heet X en combineert volgens de werf 
het beste uit de bestaande Xp (Xper-
formance) en Xc (Xcruising) modellen. 
De X6 gaat in mei te water, de X4 in de 
zomer. De X6 zal voor de gehele lijn de 
standaard bepalen wat betreft interieur, 
kwaliteit en techniek. Deze nieuwe X-mo-
dellen zullen naast prima zeilkwaliteiten 
ook een modern en ruim interieur bie-
den. Dat geldt ook zeker voor de recent 
aangekondigde X4. De romp van de X4 
wordt middels de vacuüminfusietechniek 
van epoxy gemaakt en wordt gecombi-
neerd met het bekende stalen kielframe. 
Mede dankzij het kielgewicht en het zeil-
plan zal dit jacht garant staan voor opti-
maal zeilplezier. De vele ramen en luiken 
zorgen voor een ruime hoeveelheid licht 
en ventilatie. Verder zijn de bekende X-
Yachts kenmerken zoals de loden kiel en 
de hydraulische achterstagspanner stan-
daard toegepast. De afgelopen twee jaar 
hebben de X-Yachts interieurontwerpers 
samen met hun vakmannen gewerkt aan 
de expressie van de X-modellen. Zo is de 
eigenaarshut groot en ruim en beschikt 
het over een grote nis in het voorste schot 
voor extra volume en opbergruimte. De 
X4 zal standaard gebouwd worden met 
teakhouten fineer. De eerste tien boten 
zullen echter worden uitgevoerd met het 
optionele eikenhouten fineer. De eerste 
X4 zal ook aanwezig zijn op de HISWA 
te water in september in Amsterdam. 

X-Yachts
T: 036-5369057
www.x-yachts.nl

Nieuw model Saffier: Sc 6.50 Cruise

De Saffier Sc 6.50 Cruise is een nieuw 
ontwikkeld open zeiljacht, gebaseerd op 
het eerste model van Saffier Yachts, de 
Saffier 6.50. Dit model werd in 1998 op 
de HISWA geïntroduceerd en trok di-
rect veel belangstelling. In 2010 stopte 
de productie na ruim 160 exemplaren, 
maar de vraag naar de Saffier 6.50 bleef 
onverminderd groot. Daarom besloot 
Saffier Yachts om de 6.50 opnieuw te 
ontwerpen en te bouwen, maar dan met 
de materialen, ideeën en technieken van 
vandaag. Bij de nieuwe Sc 6.50 Cruise 
heeft de werf gelet op goede zeileigen-
schappen en ergonomie. Daarbij is het 
jacht uitgevoerd met een modern, mak-
kelijk te bedienen zeiltuig. De romp is 
gebleven zoals hij was. Dennis Henne-
vanger, eigenaar van Saffier Yachts, over 

de nieuwe Saffier Sc 6.50 Cruise: “Ik 
ben met name tevreden over de verbe-
terde zeileigenschappen en ergonomie 
van de kuip. Het nieuwe tuigplan met 
de zelfkerende rolfok maakt overstag- of 
gijpmanoeuvres zeer eenvoudig en de 
oprolbare screecher, die we samen met 
de zeilmaker ontworpen hebben, maakt 
het zetten van meer zeil tijdens voor- of 
halvewindse koersen tot een simpele 
handeling.” De Saffier Sc 6.50 Cruise is 
verkrijgbaar in drie uitvoeringen: de stan-
daard, de DS-uitvoering aangedreven 
door een dieselmotor met saildrive en de 
Groen-versie die elektrisch aangedreven 
wordt door een Torqueedo-motor.

Saffier Yachts
T: 0255-512860, www.saffieryachts.com

Eén van de populairste internationale 
evenementen op de watersportkalender 
is in aantocht. Boot 2016 opent van 23 
tot 31 januari 2016 haar poorten en no-
digt de bezoeker uit om weg te dromen. 
Met als motto ‘360° watersport beleven’ 
toont de beurs met haar wereldwijde 
unieke presentatieconcept alle vormen 
van vrijetijdsbesteding die in, op of aan 
het water plaatsvinden. Bekende zeil-
jachtenmerken tonen hier de nieuwste 
modellen. Uiteraard is er ook ruimte om 
de zeilsport zelf te ervaren. Onder het 
motto ‘leren zeilen op Boot Düsseldorf’ 

nodigt de boot-zeilschool alle liefheb-
bers uit om te varen in Optimisten en Jol-
letjes. Voor de meer ervaren zeilers zijn 
vertegenwoordigers van de NRW zeil- en 
motorbootscholen aanwezig om hen met 
raad en daad terzijde te staan. Het spor-
tief zeilen en ook het wedstrijdzeilen met 
multihulls staat centraal in het Multihull-
Forum. Het Multihull-Forum verschaft tips 
en trucs voor het zeilen met catamarans 
en trimarans. Spannende zeilverhalen 
van rond-om-de-wereldzeilers en be-
roemdheden uit de wedstrijdzeilerij zijn te 
beluisteren in Het Segel Center in hal 15. 
De tentoonstelling is dagelijks geopend 
van 10.00 tot 18.00 uur. Toegangskaar-
ten à € 16,- kunnen worden besteld op 
www.boot.de. YachtFocus is erbij. U 
vindt ons in hal 16 op stand A25.
 
 
Boot Düsseldorf
www.boot.de

Watersportnieuws | Zeil
Kijk op www.BootAanBoot.nl voor meer watersportnieuws

23 - 31 januari


