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Het familiebedrijf Flevo Jachtbouw uit 
Nijkerk is gespecialiseerd in de bouw 
van unieke custom built zeiljachten 
en motorjachten met een lengte tot 
35 meter. Pronkstukken onder de 
zeiljachten zijn de Noordkaper en de 
Zuidkaper, verkrijgbaar in alle lengtes 
van 12 tot en met 24 meter. Op de 
Gebruikte-Botenbeurs van 19 tot 
en met 21 augustus in Hoorn toont 
de werf de unieke Noordkaper 48S. 
Een kwaliteitsjacht met een enorme 
uitstraling. Ze is stoer en robuust, maar 
tegelijkertijd ook stijlvol en comfortabel. 
Opvallend zijn de brede gangboorden en 

het stuurhuis met een prachtig uitzicht. 
Bijzonder aan Flevo Jachtbouw is de 
creativiteit waarmee zij nieuwe modellen 
binnen het Noordkaper-concept 
ontwikkelt. Zo is deze 48S voorzien van 
een extra hut aan de achterzijde wat 
het totaal op drie cabines brengt. Ook 
is er een aparte toilet- en doucheruimte 
aanwezig. Op de site van de werf 
kunnen bezoekers een vituele tour door 
het jacht maken. Wie het jacht in het 
echt wil bekijken is van harte welkom op 
de beurs in Hoorn.
 
Flevo Jachtbouw 
T: 033-2461866 
www.flevojachtbouw.nl

Wakker worden op het Wad met het gevoel van 
totale rust en vrijheid. Dat is wat Tornado Sailing 
uit Makkum haar klanten aanraadt wanneer deze 
met één van de Delphia’s uit de verhuurvloot op 
pad gaan. De crew ging dit voorjaar zelf op pad 
met de nieuwe Delphia 46DS en maakte daarbij 
deze bijzonder mooie foto.

Tornado Sailing 
T: 0515-559260 
www.tornado-sailing.nl
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Wie luxe jachten vanuit de hele wereld 
op één plek wil bekijken, doet er 
goed aan om in september naar het 
Franse Cannes te gaan. Hier komen 
de grote merken van de internationale 
superjachtenwereld bij elkaar, net als 
diverse bescheidenere modellen. Ook dit 
jaar verwacht de organisatie van Cannes 
Yachting Festival ruim 600 jachten in een 
elegante setting te kunnen presenteren, 
waaronder een indrukwekkende collectie 
zeiljachten. Onder de grotere zeiljachten 
vallen de CNB 76, de Lagoon 77, de 
Mylius 76 en de Southern Wind 102. 
Het langste schip dat tot nu toe is 
aangemeld is de Dahlak van Perini Navi. 
Met een lengte van ruim 38 meter en alle 
denkbare luxe aan boord is dit met recht 

Zeiljachten in alle soorten en maten 
op Cannes Yachting Festival

een superjacht te noemen. De beurs 
wordt gehouden van 6 tot en met 11 
september. YachtFocus is erbij en deelt 
er de nieuwe editie van de Quality Boats 
Holland Guide uit. 
 
Cannes Yachting Festival  
www.cannesyachtingfestival.com


