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Le Belle Charters begon zoals de naam 
al voorspelt als zeiljachtverhuurder in 
Volendam, maar daar kwam al snel 
verandering in. Sinds 2007 heeft Le 
Belle Charters de beschikking over een 
terrein met winterstallingsmogelijkheden 
voor 150 schepen. Daarnaast kunnen 
de monteurs alle voorkomende 
werkzaamheden aan schepen 
uitvoeren. Daar komt nu een extra 
service bij: tuigerij. Begin 2016 heeft 
een bekende zeilmaker uit Volendam 
zijn deuren gesloten. Le Belle Charters 
heeft de tuigerij van het bedrijf 
overgenomen, zodat zij vanaf nu ook alle 
tuigwerkzaamheden kunnen uitvoeren. 

Hiermee kunnen watersporters ook 
voor deze werkzaamheden nog 
altijd in Volendam terecht. Met de 
mastenkraan die tot 28 meter de hoogte 
in gaat, zijn schepen van alle formaten 
welkom. In samenwerking met de 
Volendamse Zeilmakerij kunnen ook de 
reparaties aan zeilen en reparaties aan 
bijvoorbeeld buiskappen nog gewoon in 
het dorp uitgevoerd worden.
 

Le Belle Charters  
T: 0299-406019 
www.lebellecharters.com

Dertig jaar geleden ontwikkelde Dehler 
Yachtbau de bekende Dehler 34. Door 
de slimme combinatie van sportief zeilen 
en comfortabel cruisen ontwikkelde 
de werf met de Dehler 34 de eerste 

Le Belle Charters breidt 
uit met een tuigerij

Dehler viert mijlpaal met nieuwe moderne Dehler 34
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performance cruiser waarvan er ruim 
1.300 jachten zijn verkocht. Om 
het 30-jarig bestaan van het populaire 
model te vieren komt de werf nu met 
een nieuwe variant van de Dehler 34; 
een modern jacht met mooie lijnen en 
de vertrouwde Dehler kenmerken. Het 
jacht werd getekend door Judel & Vrolijk 
& Co. Zoals bij alle Dehler zeiljachten 
speelt de sportiviteit een prominente 
rol. Het ontwerp met de lange waterlijn 
zou zorgen voor maximale prestaties. 
Ze is ontworpen als luxe performance 

cruiser met een zeer grote binnenruimte 
en lage en ruime kuip. Daarbij kan het 
comfortabele jacht voor de sportieve 
zeiler worden aangepast naar de eigen 
wensen. De eerste Dehler 34 zal in 
augustus te zien zijn bij Nederlandse 
dealers van Dehler.

Sailing World (Dehler Noord) 
T: 0514-569123
GT Yachtbrokers (Dehler Zuid) 
T: 0187-663388
www.dehler.nl

In mei 2016 is de eerste Salona 380 feestelijk te water gelaten in Kroatië. Dit jacht 
is het eerste door Salona gebouwde zeiljacht dat is getekend door de bekende 
Italiaanse ontwerper Maurizio Cossutti. De Salona 380 staat voor snel en gemakkelijk 
varen, gecombineerd met veiligheid en comfort. De boot heeft een modern en ruim 
interieur. De standaard layout heeft twee ruime hutten met een dubbel bed, een 
L-vormige keuken, een navigatietafel met zitje en een ruime natte cel met aparte 
douche. De Salona 380 zal standaard gebouwd worden in licht eiken. Daarnaast is 
een uitvoering met drie hutten mogelijk. De romp is gebouwd middels de vacuüm 
infusietechniek met Vinylester-Epoxy wat zorgt voor sterkte, stijfheid en veiligheid in 
combinatie met een licht totaalgewicht. De flush-ramen en de luiken in de romp en het 
dek zorgen voor natuurlijk lichtinval en ventilatie. Directeur Bach Yachting International, 
Jascha Bach, over de nieuwe Salona 380: ‘We hebben even moeten wachten op 
de S380, maar dat was het meer dan 
waard. Ze is een heel mooie aanvulling 
op de Salona-lijn. We zijn trots dat we dit 
model tijdens de HISWA te Water aan het 
Nederlandse publiek kunnen tonen.’’ 
 
Bach Yachting 
T: 0320-746046 
www.bachyachting.nl

Eerste Salona 380 te water


