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Recordaantal
deelnemers
voor droogvalweekend
van Tornado
Sailing
Bestevaer 49 Zenith opgeleverd
aan Australische eigenaren
KM Yachtbuilders heeft recent een Bestevaer 49 Zenith opgeleverd aan haar
Australische eigenaren. De Australiërs maakten in tien jaar tijd een gedetailleerde
en complete wensenlijst waar hun droomjacht aan moest voldoen, zoals volledig
aluminium dekluiken, een extra dikke roeras, een overgedimensioneerd anker en de
aan het dek vastgelaste dekitems. Bovendien moest het schip met een helmstok
bestuurd kunnen worden. Voor de eigenaren is het verder belangrijk om onafhankelijk
en zelfvoorzienend te zijn, vandaar de grote zonnepanelen op het achterschip en
voldoende water- en dieselcapaciteit. Een gebrek aan stroomverbruikers zoals een
boiler, koelkast en verwarming zorgen er voor dat ze minder snel de motor hoeven
te starten om stroom op te wekken. Het interieur is een goed voorbeeld van custom
jachtbouw. Het pilothouse is één meter naar voren toe verlengd om daar extra ruimte te
scheppen en om beneden meer lichtinval te creëren. Gezien de grote afstand verliep de
communicatie tussen de werf en de eigenaren grotendeels ‘online’ per mail en Skype.
KM Yachtbuilders | T: 0515-233000 | www.kmy.nl

Tiwal 3: minimale tuigage,
maximaal vaarplezier
Zelden is een zeilboot zo gemakkelijk te
vervoeren als de Tiwal 3. De innovatieve
opblaasbare zeilboot zit opgeborgen
in twee tassen met een totaalgewicht
van circa 50 kilo. Hiermee past deze
‘zeilende dinghy’ in de kofferbak van de
auto of camper of in de bergruimte van
een grotere boot. Door de romp van de
boot op te pompen en vervolgens de
hardware van de zeilboot te monteren
is de Tiwal binnen twintig minuten klaar
om te zeilen. Het is zelfs mogelijk om met

twee personen te zeilen en ook kinderen
kunnen met gemak overweg met deze
snelle en lichtgewicht zeilboot. De Tiwal 3
met 5m² zeil is geschikt voor een
windsnelheid van 4 tot 16 knopen (5
tot 28 km/u). Ze is ook verkrijgbaar met
7m² zeil, geschikt voor een windsnelheid
van 4 tot 10 knopen (5 tot 19 km/u).
Nieuw is het ‘reefable’ zeil met het
voordeel dat deze te gebruiken is als
7m² zeil en als 5m² zeil. Hierbij kan
het zeiloppervlak zonder speciaal
gereedschap op het vaste land worden
aangepast. Bij de Tiwal 3 zijn standaard
de opblaasboot, het zeil, een mast en
enkele losse onderdelen inbegrepen.
Aanvullend zijn er diverse accessoires
zoals een afdekhoes, touwen, spanners
en een strandkar te koop. De Tiwal is
verkrijgbaar bij de Nederlandse dealer
Melior Yachts, gevestigd in Jirnsum.

Tornado Sailing Makkum is specialist
op het gebied van droogvallen. Als
importeur van Delphia Yachts in Benelux
en Duitsland organiseert ze ieder jaar
een “Beaching Event”, zo ook het
weekend van 25 en 26 mei 2018. Op
vrijdagavond startte de groep met
een theorieles door Cees Juffermans.
De volgende ochtend vertrok het
recordaantal van 18 Delphia’s en ruim
90 opstappers zeilend vanuit de haven
in Makkum door de sluis naar de
Waddenzee. Naast de gezamenlijke
lunch en het diner is er uiteraard één
absoluut hoogtepunt: het droogvallen.
Ook dit jaar lukte het de schippers om
hun schepen bij eb op een zandbank in
het water stil te leggen en dat leverde
weer mooie verhalen en bijzonder leuke
beelden op.
Tornado Sailing | T: 0515-559260
www.tornado-sailing.nl
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www.melioryachts.com
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