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Drie nominaties voor
HISWA Zeilboot
van het Jaar

Arcona Yachts introduceert Arcona 435
Arcona Yachts uit Zweden presenteert met trots de Arcona 435, het nieuwste model in de
Arcona range. De Arcona 435 werd voor het eerst getoond tijdens de Zweedse Marstrand
Boat Show van 24 tot en met 26 augustus. De internationale première is op de Southampton
International Boat Show van 14 tot en met 23 september. Daarnaast is de boot ook te zien op
Boot Düsseldorf eind januari 2019. Voortbouwend op het succes van de Arcona 430, die
verkozen werd tot ‘European Yacht of the Year 2009’, behoudt de Arcona 435 het hoge
niveau van innovatie en design. De Arcona 435 is een snel, modern en makkelijk te varen
Performance Cruiser. Het jacht heeft een efficiënt zeilplan en laag gewicht. Met de moderne
rompvorm is deze boot niet alleen een racejacht, maar ook een aangenaam familieschip dat
makkelijk te zeilen is met een kleine bemanning. De Arcona Yachts worden in Nederland
vertegenwoordigd door Arcona Benelux / Nordic Marine.

De vakjury heeft na uitvoerig beraad de
genomineerden voor de ‘HISWA Boot van
het Jaar’-verkiezing vastgesteld. Uit een
lange lijst van nieuwe pleziervaartuigen
heeft de jury per categorie drie boten
genomineerd. In de categorie zeilboten
dingen de Aira 22, Domani S30 en Saffier
SE 37 mee naar de prijs. Aan de hand
van de testdagen, die in de week voor de
HISWA te water plaatsvinden, bepaalt de
jury welke zeilboot de prestigieuze titel het
meest verdient. De winnaar wordt tijdens
de opening van HISWA te water 2018, op
woensdag 5 september om 12.00 uur in de
Bataviahaven te Lelystad, bekend gemaakt.
Naast de prijsuitreiking voor de ‘HISWA
Zeilboot van het Jaar 2018’ wordt dan ook
verkondigd welke motorboot de titel ‘HISWA
Motorboot van het Jaar 2018’ krijgt.
HISWA te water
www.hiswatewater.nl

Arcona Benelux | T: 0111-482845 | www.arcona.nl

Nazomer Verkoopdagen bij Heech by de Mar
Heech by de Mar in het Friese Heeg is al meer dan 35 jaar
gespecialiseerd in de verhuur en verkoopbemiddeling van plat- en
rondbodemjachten. Met 30 platbodems in de verhuurvloot en
gemiddeld zo’n 50 rond- en platbodemjachten in de verkoophaven
is het aanbod in dit specifieke segment zeer groot. Op zaterdag 15
en zondag 16 september organiseert de specialist haar jaarlijkse
Nazomer Verkoopdagen. Ideaal voor wie op zoek is naar bijvoorbeeld
een Staverse Jol, Zeeschouw, Zeeuwse Schouw, Vollenhovense

Bol, Lemsteraak, Schokker of Hoogaars. Bezoekers kunnen zich
op deze dagen vrijblijvend laten informeren over de voordelen van
rond- en platbodemvaren en de aangeboden schepen bekijken. Op
de website van de jachtmakelaar is het dagelijks wisselende aanbod
te vinden. Wie zeker wil weten of het droomschip nog te koop is, belt
vooraf naar de jachtmakelaardij.
Heech by de Mar | T: 0515-442750 | www.heechbydemar.nl
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