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Nieuwe lijn Enk-Sail zeiljachten rekent Hanse 315
af met het ‘keldergevoel’
benoemd tot
HISWA Zeilboot
van het Jaar

Gebroeders van Enkhuizen uit Makkum
introduceert een nieuwe lijn Enk-Sail
zeiljachten. De Enk-Sail is een modern
gelijnd zeiljacht met een dekhuis en een
variabele diepgang. Gebroeders van
Enkhuizen uit Makkum is bekend als
jachtbouwer van de Noordkaper zeiljachten. Steeds vaker kreeg de werf
verzoeken voor een moderner zeiljacht
van aluminium. Daarom heeft de werf uit
Makkum samen met Sea Level Design
een nieuwe lijn eigentijdse zeiljachten
ontwikkeld. Wel zijn het geliefde pilothouse en de centreboard kiel meegenomen in het nieuwe ontwerp. Bijzonder
aan de Enk-Sail is de indeling waarbij
de eigenaarshut midscheeps geplaatst
is en je vanuit het bed door de ramen in
de romp over het water kunt kijken. De

kombuis bevindt zich bovendeks in het
dekhuis en door de mogelijkheid om de
achterpui te laten zakken is er tijdens het
koken zelfs direct contact met de mensen in de kuip. De Enk-Sail neemt hiermee voorgoed afscheid van het ‘keldergevoel’ bij zeiljachten. Het interieur van
elk schip wordt qua lay-out en styling
geheel naar de wens van de opdrachtgever gebouwd. Momenteel is de EnkSail 50 als basisontwerp getekend, maar
het schip zal doorontwikkeld worden in
een lijn zeiljachten van 45 tot 70 voet.
Gebroeders van Enkhuizen
T: 0515-232665
www.gebrvanenkhuizen.nl

De keuze voor Zeilboot van het Jaar is
dit jaar gevallen op de Hanse 315 van
West Yachting. Dit werd op woensdag 16 maart, de openingsdag van de
HISWA Amsterdam Boat Show, bekend
gemaakt. Juryvoorzitter De Jager legt
uit: “De Hanse 315 is een zeilboot met
een goede afwerking, een ruime kuip,
veel comfort en bovendien een verrassend goed onderzeil. Kortom, een schot
in de roos!” Ook genomineerd waren de
Dragonfly 25, Italia 9.98 en Maxi 1200.
West Yachting (Workum)
T: 0515-540080
www.westyachting.com
West Yachting Zuid (Willemstad)
T: 0168-473553

VOC-schip Amsterdam 25 jaar aan de steiger
In april 2016 is het 25 jaar geleden dat
de replica van het VOC-schip Amsterdam een vaste aanlegplek kreeg aan de
steiger van Het Scheepvaartmuseum en
open ging voor het grote publiek. Inmiddels hebben zo’n vier miljoen bezoekers
het schip aan het Kattenburgerplein in
Amsterdam bekeken. Dit bijzondere mo-

ment is op zaterdag 12 maart ingeluid
met de bouwers van het schip door het
hijsen van een speciaal ontworpen vlag.
Het was tevens het startsein van een
reeks aan activiteiten voor jong en oud,
waarin het VOC-schip de hoofdrol speelt.
Het programma omvat onder meer een
klassiek concert met muziek uit de Gou-
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den Eeuw, een stadswandeling, een piratenpoppenkast en een speurtocht op het
VOC-schip.

Scheepvaartmuseum
www.hetscheepvaartmuseum.nl
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