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Hallberg-Rassy stopt met de bouw van de 48 MK II
Wie met een gloednieuwe Hallberg-Rassy 48 MK II wil varen moet
snel zijn. De Zweedse werf kondigt namelijk aan te stoppen met
de productie van dit populaire model. De werf heeft in de zestien
jaar sinds de introductie in augustus 2004 vele zeiljachten van dit
model gebouwd. De teller staat op zeker 90 jachten en daarmee is
de 48 MK II het meest succesvolle model van de werf in de range.
De 48 overtreft hiermee de vorige bestsellers met deze maat. Van
de Hallberg-Rassy 49, die tussen 1982 en 1997 leverbaar was,
bouwde de werf er 89. Van de Hallberg-Rassy 53, die tussen
1992 en 2006 werd aangeboden, zijn er 88 jachten afgeleverd. De
laatste datum om een nieuwe Hallberg-Rassy 48 Mk II te bestellen
is 23 augustus 2020.
Nova Yachting
+31 (0)111-481810
www.nova-yachting.nl

KNRM start
preventiecampagne
met gratis brochure
Deze zomer start de KNRM de
watersportcampagne ‘Een ongeluk zit in een
klein hoekje’. De campagne is bedoeld om met
de fors toenemende watersport aandacht te
vragen voor een goede reisvoorbereiding. Dit
om problemen op het water te voorkomen.
Jaarlijks komt de KNRM meer dan 2.000
keer in actie. Een groot deel daarvan is
voor watersporters die door verschillende,
vaak vermijdbare, oorzaken in problemen
zijn geraakt. Watersporters kunnen bij de
KNRM een gratis digitale brochure aanvragen
waarin de meest voorkomende ongevallen
en ongemakken staan opgesomd. Denk
aan een motorstoring, man over boord, een
navigatiefout, onvoldoende kennis en ervaring.
De KNRM legt hierin uit hoe je deze situaties
kunt voorkomen. Ook wijst de KNRM de
beginnende en ervaren watersporters op haar
app: KNRM Helpt. In deze applicatie vindt
de gebruiker alle informatie voor een goede
voorbereiding op een vaartocht. De app bevat
weerinformatie, vaarkaarten, informatie over
havens en veiligheid. Ook kan via de app in
geval van nood gemakkelijk om hulp worden
gevraagd.
KNRM
www.knrm.nl

Najad Club Nederland
bestaat 25 jaar

Najad Club Nederland is de vereniging van Najad jachteigenaren.
De vereniging is opgericht in 1995 en viert daarom in 2020
haar 25-jarig bestaan. De club verenigt Najad jachteigenaren
om ervaringen en tips uit te wisselen via bijeenkomsten en de
eigen website. Ook geeft de vereniging jaarlijks een ledenboekje
uit en organiseert ze meerdere evenementen per jaar, zoals
wedstrijdweekenden, eendaagse cursussen en bezoeken aan
maritieme organisaties zoals de verkeerscentrale in Hoek van
Holland en het maritiem instituut Marin in Wageningen. Het
lustrumfeest stond gepland voor september 2020, maar is
vanwege de coronasituatie verplaatst naar 2021. Desalniettemin
feliciteren Najad Benelux en For Sail Yachtbrokers, de
vertegenwoordiger van dit merk in de Benelux, de club van harte.
Najad Club Nederland (vereniging)
www.najadclub.nl
Najad Benelux (importeur)
+31 (0)850-060194 | www.najad.nl
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