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Eerste Traditionele
Schepen Beurs
kent vol programma
Op 11, 12 en 13 november staat de eerste
Traditionele Schepen Beurs op het oude
Marinecomplex Willemsoord in Den Helder
op de agenda. EOC schepenverzekering
heeft als hoofdsponsor meegewerkt
aan het opzetten van een aantrekkelijk
programma voor alle liefhebbers van
klassieke schepen en mensen die hun
brood verdienen in de chartervaart. Zo is in
het ruim van De Schuttevaer op zaterdag
12 en zondag 13 november tweemaal een
bijzondere lezing te volgen. Onderwerp is
de ruim honderd jaar durende vaart van
een buitengewoon binnenvaartschip en
de bijzondere levensdagen van haar vijf
schippers. Schrijfster Corine Nijenhuis
vertelt de aanwezigen in drie kwartier over
de totstandkoming van haar boek ‘Een
vrouw van staal’. Zij start om 11.00 uur

Grand Soleil 52 Long Cruise in 2017 verwacht
Begin 2015 introduceerde de Italiaanse werf Cantiere del Pardo haar nieuwe Grand Soleil Long
Cruise-lijn. De Long Cruisers staan garant voor eindeloos zeilplezier en zijn uitgerust met alle
gemakken voor een luxueus leven aan boord. Na het succes van de GS 46 LC kondigt de werf
nu de Grand Soleil 52 Long Cruise aan. Deze cruiser, eveneens ontworpen in samenwerking
met Nauta Design, biedt volop ruimte om te relaxen en is zodanig uitgerust dat het jacht met
een kleine bemanning of zelfs single handed gevaren kan worden. Ook op de GS 52 LC is
de verfijnde Italiaanse styling tot in de finesse doorgevoerd. Het interieur is opvallend ruim en
licht, met veel ramen en natuurlijke lichtinval. Ook de pantry en eethoek zijn ruim van opzet
en bieden vele gebruiksmogelijkheden. Onderdeks is de GS 52 LC standaard uitgerust met
drie comfortabele tweepersoons hutten, met optioneel in elke slaapkamer een eigen toilet.
Desgewenst kan zelfs een vierde hut worden gerealiseerd. De GS 52 LC zal naar verwachting
voor het eerst live te zien zijn tijdens het Cannes Yachting Festival in september 2017 en is te
koop vanaf € 664.500,- incl. 21% BTW.
For Sail Yachting / T: 0111-676131 / www.forsailyachting.nl

en om 14.00 uur en belangstellenden
mogen gratis naar binnen, zo lang er
plaats is. Leden van EOC mogen met
korting de Traditionele Schepen Beurs
bezoeken. Naast de vele stands, kan
men de Nederlandse Tallships Tecla en
De Morgenster bezichtigen. Bezoekers
kunnen een rondvaart maken met de
reddingsbrigade of gratis het Marine- of
Reddingsmuseum bezoeken. Daarnaast
is er een gezellig vakantieplein met
catering en springkussen en mogen
EOC leden een gratis schippersmuts
ophalen in de EOC stand. Voor leden uit
de beroepsmatige chartervaart wordt
op zaterdag 12 november van 16.30
tot 18.00 uur een EOC scheepsborrel
gehouden in de Koftjalk ‘De Schuttevaer’.
Kaarten voor de TSB, die dagelijks open
is van 10.00 tot 17.00 uur, zijn te bestellen
via www.traditioneleschepenbeurs.nl.

Nieuwe Feeling 13.90: traditioneel
kielmidzwaardjacht in modern jasje
Na de herstart van de werf en de herziening
van de huidige range van Feeling jachten,
was het tijd om een nieuw model uit te
brengen. De gloednieuwe Feeling 13.90
heeft duidelijk de traditionele kenmerken
van de Feeling range, echter met een
eigen design en een moderne stijl. De type
aanduiding, Feeling 13.90, refereert aan de
succesvolle Feeling 10.90, een model dat
nog steeds geliefd is bij vele zeilers. Net als
alle Feeling zeiljachten, beschikt de 13.90
over een hefkiel met een scharnierende
kiel die volledig in de romp kan worden
getrokken. De kieldoos is onder de
kajuitvloer gesitueerd waardoor deze niet
meer een aandachtspunt in de kajuit zal zijn.
De salon van de 13.90 heeft een 180˚ uitzicht

en veel lichtinval dankzij de grote vensters.
Door het onderwaterschip uit te breiden
met twee hoekige vleugels kent de nieuwe
Feeling meer stabiliteit bij het droogvallen
en zijn de aan de windse zeilprestaties
verbeterd. Het is de eerste keer dat Privilege
Marine, bouwer van de Feeling range, heeft
samen gewerkt met Marc Lombard voor
het ontwerp van een kielmidzwaard jacht.
Volgens de planning zal het nieuwe model in
het najaar van 2017 voor het eerst het water
zal gaan.
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