
Tijdens de aankomende HISWA te water 
in Lelystad zal KM Yachtbuilders met 
drie schepen aanwezig zijn. Op stand 
B-36 zullen de Bestevaer 45 ‘Mate’, de 
Bestevaer 49 ‘Katharos’ en de Bestevaer 
56 ‘Tranquilo’ klaar liggen om bezoekers 
te ontvangen. Alle drie de schepen 
zijn herkenbaar als Bestevaer, naar het 
ontwerp van Dykstra Naval Architects, 
met een kenmerkend steilsteven en 
pilot house, de slanke rompvorm en het 
relatief smalle achterschip met diepe, 
veilige kuip. De Bestevaer 45 ‘Mate’ is 

Wie in juli of augustus 2018 een nieuw Hanse zeiljacht bestelt, ontvangt deze 
zomermaanden gratis uitbreidingspakketten. Deze korting kan oplopen tot € 66.090. 
De Nederlandse dealer West Yachting, gevestigd in Workum en Kortgene, biedt diverse 
actiepakketten bij de verschillende modellen. Zo worden de Hanse 315 en 348 zonder 
meerkosten voorzien van het B&G navigatiepakket en het basis cruising pakket. 
Bij aankoop van een Hanse 388, 418 of 455 komt daar een derde pakket bij: het 
performance pakket. Wie de nieuwe Hanse 548 of 588 bestelt krijgt bovenop deze drie 
pakketten ook nog het comfort pakket. Gedetailleerde pakketinformatie is te vinden op 
de site van West Yachting.

West Yachting | T: 0515-540080 | www.westyachting.com

Watersportnieuws | Zeilboten
Kijk op www.BootAanBoot.nl voor meer watersportnieuws

De 54e editie van de Kustzeilers  
24 Uurs Zeilrace wordt gevaren op  
vrijdag 24 en zaterdag 25 augustus.  
De non-stop zeilwedstrijd op het 
IJsselmeer, het Markermeer, de 
Waddenzee en de Noordzee is  
bedoeld voor jachten met een maximum 
lengte van 20 meter. Deelnemers 
kunnen zich inschrijven voor diverse 
klasses variërend van Double handed 
tot zeegaande multihulls. Het aantal 
deelnemers is dit jaar beperkt tot  
800 schepen.
 
24 Uurs Zeilrace 
www.24uurszeilrace.nl

Kustzeilers  
24 Uurs  
Zeilrace

KM Yachtbuilders met drie schepen naar de HISWA te water 
het nieuwste jacht uit de PURE serie,  
en is begin dit jaar opgeleverd. De ‘Mate’ 
heeft twee dubbele hutten en een hut 
met een enkel bed en extra bergruimte. 
Het uiteindelijke doel is om met dit schip 
de Noordwest Passage te varen. Er is 
geen verf gebruikt om het schip zoveel 
mogelijk onderhoudsvrij te houden. De 
Bestevaer 49 ‘Katharos’ is een slagje 
groter en heeft een modern gestyled 
interieur. Dit jacht heeft een stoere 
zwarte carbon mast en ook de radarpaal 
achterop is van carbon. De Bestevaer 56 

‘Tranquilo’ is eigenlijk een ‘boot met een 
verhaal’. De eigenaar vaart voornamelijk 
solo en heeft ook solo al tweemaal de 
Noordwest Passage gevaren (in 2012 en 
2017). De eigenaar zal zelf aanwezig zijn 
op de HISWA om over het jacht en de 
gemaakte reizen te vertellen. Zowel de 
Katharos als de Tranquilo is te koop.

KM Yachtbuilders  
T: 0515-233000
www.kmy.nl
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Bij aankoop van een nieuw Hanse 
zeiljacht exclusieve uitrusting cadeau


