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In januari 2015 werd ze tijdens 
Boot Düsseldorf gelanceerd en 
afgelopen september beleefde ze haar 
wereldprimeur op Cannes Yachting 
Festival: de Grand Soleil 58 Performance. 

Daar werd eveneens de oprichting van 
de GS 58 Class bekend gemaakt. Sinds 
haar introductie vindt de GS 58 P gretig 
aftrek. In twintig maanden tijd zijn er negen 
jachten verkocht en de afgelopen vier 
maanden zijn de eerste vijf exemplaren 
opgeleverd. Daarnaast sleepte de GS 
58 P de nominatie voor de titel European 
Yacht of the Year 2017 in de wacht. De 
nieuwe GS 58 P combineert Italiaans 
design met hoogwaardige kwaliteit en 

optimale prestaties, zoals we dat ook van 
de 39, 43, 47, 50 en 54 gewend zijn. De 
GS 58 P kenmerkt zich door zijn lichte 
waterverplaatsing, sterke romp, strakke 
opbouw, flush dek en royale kuip. Alle 
lijnen worden onderdeks naar de kuip 
gevoerd, zodat het jacht zeer gemakkelijk 
gevaren kan worden. Het interieur heeft 
verschillende indelingsmogelijkheden. 

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

Dat de zeiljachten van Atlantic je naar verre 
oorden, tropische stranden en zelfs naar 
de andere kant van de wereld kunnen 
brengen, dat wordt in de praktijk bewezen. 
Zo begonnen drie stoere twintigers aan 
de reis van hun dromen. Sjoerd en Dane 
zijn beiden afgestudeerd in Rotterdam en 
Marijn heeft zijn studie in Groningen een jaar 
stopgezet om de reis te kunnen maken. Met 
hun zeiljacht “Zeebink”, een twintig jaar oude 
42-voeter van Atlantic Yachts, staken zij de 
Atlantische Oceaan over. Daarbij doen ze 
onder meer de Canarische eilanden en de 
Kaapverdische Eilanden aan. Een verslag 
van de avonturen is te lezen op  
www.zeebink.nl. 
 
Atlantic Yachts 
T: 0517-417658
www.atlanticyachts.nl

Grand Soleil 58 
Performance 
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Drie jonge zeilers 
maken droomreis 
met Atlantic 42ZK
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De Nederlandse jachtwerf Contest Yachts uit Medemblik kondigde afgelopen maand op 
Cannes Yachting Festival groot nieuws aan: de bouw van de ruim 25 meter lange Contest 
84CS is gestart. Het nieuwe vlaggenschip van de werf wordt in 2018 verwacht en is het 
eerste jacht van de werf boven de 80 voet. Het ontwerp komt van de Duitse ontwerpers van 
Judel/Vrolijk. De 84CS is ontworpen voor cruising en snelvaren, maar is ook geschikt als jacht 
voor een uitje met familie en vrienden. Het interieur is ontworpen door Wetzels Brown Partners 
in Amsterdam. Het jacht is goed voor een gezelschap tot tien personen, daarnaast is er nog 
plaats voor vier bemanningsleden. 
 
Contest Yachts / T: 0227-543644 / www.contestyachts.com

Bouw van Contest 84CS gestart

Sailing World Performance Yachts BV mag 
Dufour zeiljachten vertegenwoordigen 
voor Nederland en West-Duitsland. Vanaf 
de locatie aan de Vuurtorenweg 10 in 
Lemmer kan Sailing World geïnteresseerden 
ontvangen en alle informatie geven over 
deze zeiljachten. Tevens heeft ze een Dufour 
350 GL en een Dufour 382 GL in de haven 
liggen waarmee ook proefvaarten gemaakt 
kunnen worden.
 
Sailing World 
T: 0514-569123 
www.dufour-zeiljachten.nl

Sailing World in 
Lemmer nieuwe 
dealer van Dufour 
zeiljachten


