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Connect Yachtbrokers is door het Sloveense zeiljachtenmerk Pegasus benoemd tot 
aanspreekpunt in West-Europa. Het bedrijf in Enkhuizen voert dit merk naast het dealerschap 
voor Azuree, Bente en Viko Yachts en de jachtmakelaardij voor gebruikte jachten. Pegasus 
Yachts is een Sloveense scheepswerf die bekend staat om haar productie van zeegaande 
zeiljachten. De nieuwe Pegasus 50 is gericht op veilig zeilen en een comfortabel verblijf aan 
boord. Veiligheid, gebruiksgemak, comfort aan boord en lage kosten waren dan ook de 
belangrijkste uitgangspunten bij het ontwerp. Het ‘blue water’ zeiljacht heeft een overdekte 
cockpit en 360-graden zicht in de salon. De cockpit en salon zijn afgescheiden door slechts 
drie treden, waardoor binnen en buiten één grote leefruimte ontstaat. Een hardtop sprayhood 
beschermt de cockpit tegen de weerselementen en geeft ruimte voor de zonnepanelen, 
terwijl de achtersteven gemakkelijke toegang biedt tot de zee. Doordat de dubbel geïsoleerde 
motor op afstand van de woon- en slaapgedeeltes van het jacht is geplaatst, wordt de 
geluidsoverlast tot het minimum beperkt.

Connect Yachtbrokers
+31 (0)228-202030 | www.connectyachtbrokers.nl

Op 1 september 2019 hebben de Duitse Westside Sailing GmbH 
en de Nederlandse Westside Sailing B.V. het dealerschap van de 
Franse catamaranfabrikant Bali verworven. Westside Sailing is 
hiermee het aanspreekpunt voor Nederland en het noorden en 
westen van Duitsland. De eerste Bali-catamaran - een Bali 4.1 - is 
vanaf april 2020 te zien in Lemmer. Voor wie voor die tijd al kennis 
wil maken, zijn de werf en haar dealers in januari 2020 aanwezig 
op Boot Düsseldorf. Directeur Thomas Thurau ziet de Bali-jachten 
als een ideaal alternatief voor grotere monohulls en als een logische 
aanvulling op het assortiment Bavaria-zeiljachten waar Westside 
Sailing dealer van is. Thurau licht toe: “Het Bali-concept, met een 
hermetisch afgesloten leefomgeving en optionele binnenstuurstand, 

heeft als voordeel dat alle seizoenen gevaren kan worden. Daarbij is 
de prijs-kwaliteitverhouding uitstekend.”

Westside Sailing 
+31 (0)514-762849  |  www.westside-sailing.nl

Westside Sailing nu ook 
dealer van Bali-catamarans 
uit Frankrijk

Nominaties 
‘Zeiler van het 
Jaar 2019’ 
bekend

Connect Yachtbrokers dealer van 
de nieuwe Pegasus 50

De genomineerden van de ‘Zeiler van het Jaar 
2019’-verkiezing zijn bekend gemaakt. De 
jury heeft gekozen uit de vele inzendingen. 
Dinsdag 5 november worden de felbegeerde 
trofeeën uitgereikt tijdens het Zeiler van 
het Jaar Gala in het Zuiderstrandtheater in 
Scheveningen. De presentatie van de avond 
vol sportieve hoogtepunten is in handen 
van voormalig Olympisch zeilster Marcelien 
Bos-de Koning en Rutger Vermast. De Conny 
van Rietschoten Trofee wordt toegekend aan 
een persoon die een opmerkelijke prestatie 
heeft geleverd in de zeilsport. Genomineerd 
voor deze categorie zijn dit jaar: Kiran Badloe, 
Mark Slats en Mischa Heemskerk. De Flyer 
Trofee voor het jeugdtalent gaat naar Sil 
Hoekstra of Marissa IJben. De heren Rob 
Sepers en Gerd-Jan Poortman maken kans 
om uitgeroepen te worden tot Coach van 
het Jaar 2019. Tot slot zal de KRZV De Maas 
een oeuvreprijs uitreiken aan de persoon 
of personen die zich op bijzondere wijze 
verdienstelijk heeft of hebben gemaakt voor 
de zeilsport. De jury kent deze prijs tijdens 
de gala-avond rechtstreeks toe, zonder 
nominaties.

www.zeilervanhetjaar.nl 
www.vanrietschotentrofee.nl
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