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Tornado Sailing breidt haar chartervloot 
uit met een nieuwe Delphia 34, Delphia 
40.3 en een Delphia Escape 1100S. De 
Delphia 34 zal varen onder de naam ‘Zwin’ 
en is uitgevoerd met een kielmidzwaard, 
boegschroef, plotter en hetelucht 
verwarming. Het jacht bevat twee cabines 
en is geschikt voor maximaal vijf personen. 
De Delphia 40.3 draagt de naam ‘Wiktoria’ 
en is uitgevoerd met drie cabines, twee 
toiletruimtes en een kielmidzwaard. De 
stoere en snelle motorboot - de Delphia 
Escape 1100S - vaart onder de naam 
‘Stuifdijk’. De Stuifdijk bevat een 300 pk 
Volvo Penta motor en heeft daarmee 
een topsnelheid van 50 km/h. Hiervoor 
vraagt de verhuurder ook uitsluitend 
huurders met ervaring en vaarbewijs. 
Wie voor 31 december 2016 een jacht 
bij Tornado Sailing boekt ontvangt 10% 
vroegboekkorting. 
 
Tornado Sailing  |  T: 0515-559260 
www.tornadosailing.nl
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Kijk op www.BootAanBoot.nl voor meer watersportnieuws

Hanse Yachts introduceerde op Hanseboot 
Hamburg een nieuwe manier van voortstuwen: 
de Hanse 315 e-motion roer drive. De Hanse 
315 e-motion roeraandrijving is ontwikkeld in 
samenwerking met partners Jefa en Torqeedo. 
Het nieuwe product heeft een elektrische motor, 
die niet alleen de dieselmotor vervangt maar ook de volledige saildrive. De 4 kW elektromotor 
en de klapschroef zijn geïntegreerd in de roerkoning. Het voordeel van dit systeem is de 
sterk verbeterde wendbaarheid. Ook is het nieuwe systeem emissievrij, vraagt het minder 
onderhoud, is het lichter in gewicht en zorgt het voor vrijwel geruisloze voortstuwing. De 
geïntegreerde motor in het roerblad stuwt in de respectievelijke richting van het roer. Met 
de grotere roeruitslag van in totaal 100 graden kan de Hanse 315 e-motion vanuit stilstand 
om haar eigen as draaien, zowel voor- als achteruit. Bij het aanleggen en wegvaren parallel 
aan de steiger kan het jacht vanuit stilstand nauwkeurig worden gemanoeuvreerd en werkt 
het systeem bijzonder goed met sterke wind en in smalle havens. In Nederland worden de 
jachten van Hanse vertegenwoordigd door West Yachting in Workum. 
 
West Yachting  |  T: 0515-540080  |  www.westyachting.nl

Joppe International Yachtbrokers uit 
Breskens is recent diverse nieuwe 
samenwerkingen aangegaan. Zo 
werkt het bedrijf nu actief samen met 
GT Yachtbrokers in Stellendam en 
is Joppe International Yachtbrokers de 
nieuwe dealer van Rio Yachts binnen 
de Benelux. Victor van Heuverswyn van 

Joppe International Yachtbrokers licht 
toe: “GT Yachtbrokers is de exclusieve 
dealer van zeilmerken Dehler, Moody 
en Varianta. Zij zijn gespecialiseerd 
in de verkoop van zeilboten en dan 
voornamelijk cruisers en racers. Door 
samen te werken vergroten we ons 
aanbod en kunnen we sneller inspelen 
op de markt. De zeilboten die nu 
geadverteerd worden onder Joppe 
International Yachtbrokers zullen onder 
de naam van GT Yachtbrokers worden 
verkocht.” De eigen website van Joppe 
International Yachtbrokers wordt 
exclusief voor motorboten.  
 
GT Yachtbrokers 
www.gtyachtbrokers.com 
 
Joppe International Yachtbrokers 
www.joppeint.com
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