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Vier gerenommeerde Zweedse
jachtmerken onder één dak

YachtFull International, gevestigd in Drimmelen, is sinds oktober
2018 de officiële agent in de Benelux voor de bekende Zweedse
merken Sweden Yachts, Malö Yachts, CR Yachts en Regina af Vindö
Yachts. “Wij zijn zeer blij met het agentschap van de Sweden Yachts
Group. Bijzonder in het marktsegment van zeiljachten tussen 35 en
55 voet is, dat alle modellen volledig naar het wensenpakket van de
klant gebouwd kunnen worden. Met de brede gevarieerde range van
de vier verschillend gepositioneerde Zweedse merken kunnen wij
een groot deel van de markt voor nieuwe zeiljachten in de Benelux
bedienen,” vertelt Joeri Saly, eigenaar van Yachtfull International.
Ook Mattias Rutgersson, eigenaar en Managing Director van de
Sweden Yachts Group is blij met de samenwerking: “Met YachtFull
International halen wij 20 jaar internationale ervaring in de verkoop
van jachten naar binnen. Ik ken Joeri Saly, de eigenaar van YachtFull
International, al jaren. Hij is een gepassioneerd zeiler, heeft verstand
van zaken en kan zich goed verplaatsen in de potentiële koper.”
YachtFull International | T: +31 (0)85-0470117 | www.yachtfull.com

NAZ-Schepen introduceert de Wanderer 36P

NAZ-schepen introduceert in het voorjaar
van 2019 de Wanderer 36P, een klassiek
gelijnd polyester zeiljacht met geringe
diepgang door toepassing van een
midzwaard. Zoals de meeste NAZ-jachten
is ook dit zeiljacht ontworpen door Martin
Bekebrede. Het 36-voets polyester

Nieuw festival in het
teken van de houten
boot
Van vrijdag 5 tot en met zondag 7 juli
wordt het eerste Dutch Wooden Boat
Festival gehouden. Het initiatief voor dit
Nederlandse Houten Boot Festival komt
van Bert van Baar van de Bootbouwschool
die het evenement samen met Jet Sluik,
bekend van de Traditionele Schepen
Beurs, organiseert. Deze eerste editie vindt
plaats in de Museumhaven Willemsoord
in Den Helder en gaat van start met de
jaarlijkse Helderse Botterrace op het
Marsdiep. Gedurende het weekend zijn er
zowel in de haven als op de kades en in
de verschillende loodsen houten boten te
vinden. Onder de aanwezige boten worden
diverse botters verwacht, waaronder de
HD2 en RD28 uit Den Helder, en ook de
zeillogger James Haylett en de driemastbark
Earl of Pembroke. Verder wordt er een
Amateur BootBouw Award (ABBA) uitgereikt
en vinden er demonstraties van houtbuigen,
beslagsmeden, zeilmaken en schiemannen
plaats. Bezoekende schepen krijgen na
aanmelding via de mail een gratis ligplaats in
de museumhaven aangeboden. Hoewel een
bezoek aan het evenement gratis is, dienen
geïnteresseerden zich om organisatorische
redenen vooraf in schrijven. Aanmelden kan
via debootbouwschool@gmail.com.
Dutch Wooden Boat Festival
www.dutchwoodenboatfestival.nl

zwaardjacht completeert de range van
schepen die NAZ in polyester levert.
Dankzij de beproefde rompvorm zou het
schip opmerkelijk goed vaargedrag op ruw
open water vertonen en zijn de stabiliteit,
koersvastheid en het comfort in golven
hoog. De schepen worden custom built
geleverd met een interieur met één of twee
hutten en eventueel een gescheiden toilet
en douche. Ook de afwerking, motorisering
en technische installatie worden in overleg
met de klant bepaald. Het schip met CE-A
certificering wordt standaard geleverd
met een torenkottertuigage met grote rol/
reefkluiver en zelfkerende rolfok. Ook
wordt deze Wanderer standaard voorzien
van een laag ‘doghouse’. Het is eventueel
ook leverbaar met een verhoogd dekhuis.
Het jacht is vaarklaar verkrijgbaar vanaf
€ 228.000,- incl. btw.
NAZ-Schepen
T: + 31 (0)517-430177
www.nazeeuw.nl
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