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Contest Yachts levert 26 meter
lang zeiljacht op
In november is de eerste 26 meter lange
Contest 85CS naar ontwerp van Judel/
Vrolijk opgeleverd: de Polina Star IV.
De opdrachtgever zal met het schip
bestemmingen over de hele wereld aandoen
en had daardoor specifieke wensen voor
het jacht. Deze individuele wensen zijn
doorgevoerd in dit semi-custom zeiljacht.
Kenmerkend voor de 85CS ten opzichte van
andere Contest-jachten zijn de vloeiende
lijnen van het ontwerp: dek en opbouw gaan
naadloos in elkaar over en smelten samen
met de kuip. Daarbij is ook een moderne
rompvorm ontwikkeld om hoge snelheid te
bereiken. De Contest 85CS is ontworpen
om onder alle weersomstandigheden en op
alle wateren snel en veilig te zeilen, maar

West Yachting
concentreert
activiteiten in
Workum en
Nieuwpoort

West Yachting, importeur en dealer van
Hanse zeiljachten, zet in op verdere groei en
professionalisering van haar dienstverlening
vanuit Workum en Nieuwpoort (België). Vanaf
januari is de vestiging West Yachting Zuid in
Zeeland gesloten. Het kantoor in Workum zal
de hoofdvestiging zijn voor de Nederlandse
klanten, terwijl het team in Nieuwpoort
klaar staat voor de Belgische klanten. “Op
onze nieuwe locatie aan de Suderseleane
19 in Workum hebben we alle faciliteiten
om verschillende typen Hanse zeiljachten
te presenteren in een eigen haven aan het
IJsselmeer. De klanten kunnen hier alle ‘ins
en outs’ van ons bedrijf en het merk Hanse
uitgebreid ervaren”, aldus Klaas Mollema die

biedt ook het comfort dat bij een superjacht
verwacht mag worden. De Polina Star IV
is volledig ingericht om single-handed te
kunnen varen. Uit veiligheidsoverwegingen
is voor alle techniek aan boord een back-up
voorhanden om moeiteloos op over te gaan,
mocht onverhoopt een systeem uitvallen.
Bovendien is ervoor gekozen om met
uitrustingen en systemen te werken die door
de crew zelf onderhouden en indien nodig
vervangen kunnen worden.

Contest Yachts
T: 0227-543644
www.contestyachts.com

Waterland Yacht Charter in
Monnickendam breidt vloot uit
Al meer dan 30 jaar verhuurt Waterland
Yacht Charter vanuit Monnickendam
zeiljachten van Dehler en X-Yachts. De
jachtverhuurder biedt een vloot van ruim
twintig comfortabele en zeewaardige
zeiljachten voorzien van een complete vaar-,
navigatie- en keukenuitrusting en up-to-date
apparatuur. Daarbij zorgt de organisatie
regelmatig voor vernieuwing. Naast de
nieuwste Dehler 34 en Dehler 38 komen
in 2019 ook twee nieuwe trimarans naar
Monnickendam: de nieuwste Dragonfly 28
en de Corsair Pulse. De Dragonfly 28 is als
snel meerromps kajuitzeiljacht zeer geschikt
voor het IJsselmeer en de Wadden. De zes
meter lange Corsair Pulse is een prettige
daysailer: ze is niet alleen snel, maar ook
eenvoudig op te tuigen en goed handelbaar
onder zeil.
Waterland Yacht Charter
T: 0299-652000
www.waterlandyacht.nl

YachtFocus Magazine 171 • www.yachtfocus.com nieuwe boten - gebruikte boten

samen met Gert Sonsma de twee koppige
directie vormt. Sinds 2008 is West Yachting
importeur en dealer van Hanse jachten voor
de Benelux. Momenteel brengt de werf een
lijn innovatieve zeiljachten op de markt van
31 tot 67 voet die aansluiten op de wensen
van de hedendaagse watersporter.
West Yachting
T: 0515-540080
www.westyachting.com
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