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Aira 22 wint HISWA
Zeilboot van het
Jaar-verkiezing
Tijdens de openingsceremonie van de 35ste
editie van de HISWA te water in Lelystad
zijn de winnaars van de ‘HISWA Boot van
het Jaar’ bekend gemaakt. In de categorie
zeilboten viel de Aira 22 in de prijzen. Deze
nieuw ontwikkelde boot moet het ‘samen
zeilen’ aantrekkelijker maken. De voorzitter
van de jury, Martin de Jager, omschrijft de
Aira 22 als “een comfortabele en betaalbare
gezinsboot met innovatieve voortstuwing.
Een nieuwe speler in een categorie waarin
vooral oude modellen in domineren”.
Aira Boats
T: 0515-218400
www.airaboats.nl

Grootste Contest Yacht ooit te water
In september liep in Medemblik het nieuwe vlaggenschip van Contest Yachts van stapel. De
26 meter lange Contest 85CS is een nieuwe mijlpaal voor de succesvolle werf die volgend
jaar zijn zestigjarig jubileum viert. De Contest 85CS is het grootste schip dat tot nu toe door
de werf is gebouwd. Het schip is in drie jaar tijd op maat gebouwd voor een zeer ervaren
opdrachtgever die er een wereldreis mee gaat maken. De opdrachtgever met duizenden zeemijlen achter zijn naam had zeer specifieke wensen wat betreft veiligheid, deck lay-out en het
interieur. Het jacht telt drie hutten, een kombuis in het achterschip en een groot, functioneel
bemanningsverblijf in het voorschip. Het eindresultaat is een zeer sterke en lichte bluewater
performance cruiser met uitstekende zeilprestaties.
Contest Yachts | T: 0227-543644 | www.contestyachts.com

34e Najaarsshow bij
Jachthaven Noordschans
De Najaarsshow van Jachthaven Noordschans in het NoordBrabantse Klundert is al jarenlang een echte traditie. Ook dit jaar
vindt de show plaats tijdens de herfstvakantie van 13 tot en met 28
oktober 2018. Drie achtereenvolgende weekenden staat het gehele
team van Jachthaven Noordschans klaar om te bemiddelen bij de
aan- en verkoop van gebruikte zeiljachten. De show is dan ook een
ideale gelegenheid voor iedereen die een zeiljacht wil aanschaffen
of juist zijn huidige zeiljacht wil verkopen. Het aanbod is breed
georiënteerd, van een scherp geprijsde instapper tot aan een rijk

uitgerust zeiljacht om de wereldzeeën
mee te bezeilen. Alle jachten zijn
aanwezig in de verkoophaven
wat een bezoek aan de haven
aantrekkelijk maakt. Jaarlijks stromen
de bootaanmeldingen in de weken
voorafgaand aan de show binnen.
Deze booteigenaren profiteren niet
alleen van de gratis deelname aan de
show, maar ook van de andere extra’s
die Jachthaven Noordschans biedt.
Zo wordt hun boot uitgebreid gepromoot op internet en papier bij
YachtFocus. Daarnaast hanteert deze jachtmakelaardij een scherpe
provisie van 5% excl. BTW (met een minimum van € 500,- excl.
BTW). Verder vraagt Jachthaven Noordschans geen liggeld aan haar
verkoopsteiger en mocht de boot onverhoopt niet verkocht worden,
dan worden er ook geen kosten in rekening gebracht. Tot slot wordt
het schip gratis in de banden gehangen bij de keuring en zitten de
booteigenaren niet vast aan een contracttermijn. Wie vragen heeft of
de boot wil aanmelden voor de Najaarsshow belt naar 0168-403550,
mailt naar noordschans@dufour-yachts.nl of bezoekt het kantoor op
Noordschans 121 in Klundert.
Jachthaven Noordschans | T: 0168-403550
www.jachthavennoordschans.nl
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