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Noordkaper 22 van NAZ-Schepen
te zien op HISWA RAI 2017
NAZ-Schepen zal de komende HISWA Amsterdam Boat Show, van 8 tot en met 12 maart
in Amsterdam RAI, de torengetuigde Noordkaper 22 presenteren. Dit trailerbare 6.70
meter lange zeiljacht met volwaardige zeileigenschappen biedt voldoende accommodatie
voor een langer verblijf met twee tot vier personen. De Noordkaper 22 combineert
klassieke lijnen met een modern tuigplan. Door het ophaalbare midzwaard is de diepgang
te reduceren tot 0.40 meter, waarmee met dit zeiljacht op zowel klein binnenwater als op
het IJsselmeer en de Wadden kan worden gevaren.
NAZ-Schepen | T: 0517-430177 | www.nazeeuw.nl

C-Yacht presenteert
C-Yacht 42ac en 47ac

C-Yacht introduceert een nieuwe modellijn met achterkuip, bestaande uit de C-Yacht 42ac
en 47ac. De eerste ontwerpen van de nieuwe lijn jachten werden gepresenteerd tijdens
Boot Düsseldorf. Voor de nieuwe lijn jachten is C-Yacht een samenwerking aangegaan
met de gerenommeerde jachtontwerpers van Dykstra Naval Architects. De twee
voorgestelde modellen zijn voorzien van een ruime achterkuip met dubbele stuurstand en
er is extra aandacht besteed aan veiligheid, stijl en bedieningsgemak. De brede waterlijn
in combinatie met het hoge ballastpercentage van 40% zorgt voor extra stabiliteit en
comfortabel zeegedrag. Het zeilplan is uitgevoerd met een goed hanteerbaar voorzeil,
(optioneel als zelfkerende fok) met een Furler onderdeks en een boegspriet voor lichtweer
zeilen. Binnen het concept kunnen individuele wensen en eisen worden doorgevoerd.
C-Yacht | T: 0320-264660 | www.c-yacht.com

Zeiljachten blijven in trek
Ook in het laatste kwartaal van 2016
bleven de gebruikte zeiljachten populair,
volgens de jachtmakelaars aangesloten bij
HISWA Vereniging en Nederlandse Bond
van Makelaars in Schepen (NBMS). “We
zien dat de tijd die een zeiljacht te koop
staat, korter is dan voor een motorjacht.
Staat een zeiljacht gemiddeld 234 dagen

in de etalage, een motorjacht doet er 356
dagen over om een nieuwe eigenaar te
vinden”, zegt Harald Falkeisen, voorzitter
van de NBMS. Kopers vanuit het
buitenland weten de jachtmakelaars goed
te vinden. Bijna 20% van de jachten vindt
buiten de grenzen een nieuwe eigenaar en
ligplaats. Bij open boten gaat 44% van de
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verkochte boten op een trailer de grens
over. “We zijn niet ontevreden. In 2016
verkochten de aangesloten makelaars
ruim 43% meer zeil- en motorjachten dan
in 2015”, zo besluit Falkeisen.
www.nbms.nl
www.hiswa.nl
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