
Contest Yachts uit Medemblik zal dit jaar met drie jachten op Boot Düsseldorf verschijnen. 
Naast het twintig meter lange zeiljacht van de Contest 67CS, dat nu voor het eerst in 
Düsseldorf getoond zal worden, zijn ook de flybridge-versie van het motorjacht Contest 
52MC en de European Yacht of the Year-winnaar Contest 42CS aanwezig. Met de 
verscheidenheid in modellen toont de Nederlandse werf van diverse markten thuis te zijn. 
Daarbij levert ze veel handwerk en maatwerk. De Contest 67CS op de show is de tweede 
in de lijn en presenteert een hoge mate van comfort. Het nieuwe jacht is het resultaat 
van de eerste samenwerking tussen Contest Yachts en designstudio Judel/Vrolijk en 
combineert een nieuw, slank flushdek met een laag dekhuis met veel beglazing en een 
zeer ruim interieur. Er kan worden gekozen uit een indeling met drie tot vijf hutten. Boot 
Düsseldorf is van 21 tot en met 29 januari 2017. De Contest 67CS, de 52MC en de 42CS 
worden er getoond op standnummer 16C54 in hal 16.

Contest Yachts  | T: 0227-543644  | www.contestyachts.com

YachtFocus Magazine 147 • www.yachtfocus.com nieuwe boten - gebruikte boten nieuwe zeilboten | 29

Het boek ‘Alleen op de wereld’ van Hector 
Malot (1878) is bewerkt tot een nieuwe 
televisieserie. De eigentijdse verfilming was 
in de aanloop naar de Kerst dagelijks te 
zien als twintigdelige kerstserie voor het 
hele gezin. Leuk detail is dat een deel van 
de opnamen is gemaakt aan boord van 
de 14.50 meter lange Lemsteraak ‘Ronde 
Walvis’ van Jachtbemiddeling Heech by 
de Mar uit het Friese Heeg. De filmcrew 
heeft er vorig jaar enkele weken voor 
uitgetrokken. De serie kan online worden 
teruggekeken op www.vpro.nl. 
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Jachtmakelaars aangesloten bij HISWA Vereniging en NBMS, constateerden in het derde 
kwartaal van 2016 een stijgende vraag naar gebruikte zeiljachten. Marcel Borgmann, 
voorzitter van de bedrijfsgroep Makelaars van HISWA Vereniging: “Zeiljachten werden sneller 
verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar. De gemiddelde tijd dat een zeiljacht te koop ligt, 
is gedaald tot 260 dagen. In hetzelfde kwartaal in 2015 was dat nog 395 dagen. Het verschil 
tussen vraag- en verkoopprijs komt steeds dichter bij elkaar te liggen.” In totaal zijn er 15% 
meer jachten verkocht dan in het derde kwartaal van 2015. Het aandeel zeiljachten dat naar 
het buitenland gaat, blijft met 37% aanzienlijk. 
 
NL Yachts  | www.nlyachts.com

Verkoop gebruikte zeiljachten stijgt

Lemsteraak van Heech 
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Contest 67CS op Boot Düsseldorf

Eerste Fareast 28R Wereldkampioenschap in Malmö
Europa is een spannend zeilevenement rijker: de Fareast 28R World Championships. Deze 
kampioenschappen worden van 7 tot en met 13 augustus 2017 voor het eerst gehouden 
in het Zweedse Malmö, een bekende locatie onder de wedstrijdzeilers. De races worden 
georganiseerd door de Fareast 28R International Class Association (Fareast 28R ICA) in 
samenwerking met de Malmö Segel Sällskap (MSS), de stad Malmö en de werf Fareast 
Boats. “De interesse in dit model groeit wereldwijd zeer snel. We zijn dan ook blij met deze 
eerste wereldkampioenschappen voor deze klasse waarmee diverse Fareast 28R teams 
vanuit de hele wereld het tegen elkaar op kunnen nemen,” aldus Marcus Löfgren, voorzitter 
van de racecommissie van de MSS. Het evenement telt vier wedstrijddagen waarbij alle 
deelnemers aan elke race deelnemen. In Nederland wordt Fareast vertegenwoordigd door 
For Sail Yachting.
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