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Grand Soleil 46 LC 
uitgeroepen tot 
European Yacht 
of the Year

Hi-Tide Yachting nieuwe distributeur 
van Fareast Yachts

nieuwe zeilboten | 41

Sinds 1 januari 2016 wordt zeiljachten-
merk Fareast Yachts in Nederland ver-
tegenwoordigd door Hi-Tide Yachting. 
Hi-Tide Yachting is een joint venture tus-
sen VMG Yachtbuilders uit Enkhuizen 
en For Sail Yachting uit Marina Port Zé-
lande in Ouddorp. Fareast Yachts brengt 
high performance cruisers, racers en 
catamarans op de markt en produceert 
daarnaast ook RIB’s en wedstrijdboten. 
De werf heeft decennia ervaring met het 
bouwen van Optimisten en levert onder 
meer aan Olympische en World Cham-
pionship teams. Sinds enige jaren werkt 
Fareast Yachts samen met ontwerpbu-
reau Simonis-Voogd Design. Uit deze 
samenwerking is een complete lijn van 
betaalbare, breed inzetbare en makkelijk 
transporteerbare kieljachten voorgeko-
men. De Fareast 28R is momenteel het 
paradepaardje van de werf. Inmiddels is 
de Fareast 28R in de Verenigde Staten 
‘Sailing Yacht of the Year’ geworden. Niet 
alleen in z’n klasse, maar overall. Daar-

West Yachting nieuwe Hanse 
importeur en dealer voor België

Sinds het begin van dit jaar is West Yach-
ting nu ook de officiële importeur en dea-
ler voor Hanse-zeiljachten in België. De 
verkoop en aansturing zal plaatsvinden 
vanuit de vestiging West Yachting Zuid 
te Willemstad. West Yachting in Workum 
is al jaren de Nederlandse importeur en 
dealer van het bekende zeiljachtenmerk 
Hanse. Nu verzorgt zij ook de verkoop 
aan onze zuiderburen. Volgens West 

Yachting heeft West Yachting Zuid, ook 
bekend onder de naam Jachtmakelaar-
dij Kappers, een prima strategische lig-
ging die perfect aansluit op de Belgische 
markt.

West Yachting Zuid Willemstad
T: 0168-473553
www.westyachting.nl
www.jachtmakelaardijkappers.nl

Afgelopen Boot Düsseldorf is de Grand 
Soleil 46 Long Cruise benoemd tot  
European Yacht of the Year 2016 in de 
categorie luxe cruisers. Het is voor het 
eerst in ruim veertig jaar tijd dat de Itali-
aanse werf Cantiere del Pardo een echte 
cruiser bouwt. Het jacht is daarbij iets 
uitdagender, luxer en sexyer. Daarnaast 
combineert de Grand Soleil 46 LC op 
innovatieve wijze Italiaans design met 
ruimte, comfort, wendbaarheid en ex-
cellente prestaties. Het jacht past zich 
gemakkelijk aan alle weersomstandighe-
den aan en is zodanig uitgerust dat het 
zonder problemen met twee personen 
kan worden bestuurd. De nieuwe crui-
ser is uitgerust met alle gemakken voor 
een luxueus leven aan boord. Zowel het 
dek als de kajuit zijn uitzonderlijk ruim en 
functioneel ingedeeld met bijzonder veel 
bergruimte. Een ingenieuze overkapping 
biedt bescherming tegen zowel felle zon 
als slecht weer. Onderdeks is de GS 46 
LC standaard uitgerust met drie hutten, 
zes royale slaapplaatsen en twee natte 
cellen, beide voorzien van een aparte 
douche. De andere genomineerden in de 
categorie luxe cruiser waren de Adven-
ture 55, de Maxi 1200, de Oyster 475 en 
de Sunbeam 40.1. In Nederland wordt 
Grand Soleil vertegenwoordigd door For 
Sail Yachting en PJ Yachting.

For Sail Yachting
T: 0111-676131
www.forsailyachting.nl

PJ Yachting
T: 06-20032679
www.pj-yachting.com
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naast heeft de ISAF de Fareast 28R er-
kend als eenheidsklasse en was de boot 
genomineerd voor de titel ‘European 
Yacht of the Year 2016.

Hi-Tide Yachting
T: 0111-676131
www.hitide.nl


