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Royal Huisman levert grootste aluminium zeiljacht op
Superjachtwerf Royal Huisman uit Vollenhove levert in juli de
veelbesproken Sea Eagle II op. Deze 81 meter lange moderne
schoener is aangekondigd als het grootste aluminium zeiljacht ter
wereld. De driemaster is ontworpen door Dykstra Naval Architects
en Mark Whiteley. Het bijzondere jacht bereikt spectaculaire
snelheden van meer dan 21 knopen en dat op een zeer duurzame
wijze. De drie carbon-composiet Rondal Panamax masten en
de verstaging zijn in Amsterdam bevestigd. Hiervoor werd het
jacht begin van het jaar op pontons naar de hoofdstad vervoerd.
Het volledige zeiloppervlak wordt bestuurd door 34 lieren van
zeilsysteemintegrator Rondal. Officieel stond de oplevering
al gepland voor april 2020. Door de maatregelen rondom
het coronavirus was het toen niet echter nog mogelijk om de
proefvaarten en trainingen voor de bemanning te organiseren.
Royal Huisman
+31 (0)75-6149133
www.royalhuisman.com

Garcia laat eerste Najaarseditie voor
Belgian Boat Show Float
Explocat 52 te
op 16, 17 en 18 oktober
water
Garcia heeft in juli de eerste Explocat 52
te water gelaten. Deze nieuwe Garcia
combineert alle voordelen van multihulls
zoals ruimte, veiligheid, comfort en
vaarprestaties. De nieuwe Garcia Explocat
52 wordt semi-custom gebouwd voor
eigenaren die zowel hoge als lage breedten
willen bezeilen. Het jacht zou geschikt
zijn voor zowel de tropen als de polen.
De expeditie-catamaran is ontworpen
en gebouwd met robuuste aluminium
rompen, wat zorgt voor extra veiligheid.
Ook beschikt de Garcia Explocat 52
Catamaran over een beschutte front
cockpit. Hiervandaan worden de zeilen
gezet. De Garcia kan al met twee
personen bestuurd worden. In Nederland
wordt Garcia Yachts vertegenwoordigd
door Rossinante.
Rossinante
+31 (0)511-408100
www.rossinante.com

De sector van watersport, waterrecreatie en watertoerisme van
België, Zuid-Nederland en Noord-Frankrijk kijkt uit naar een ‘in
water’ Belgian Boat Show Float in de haven van Nieuwpoort. Dat
is de conclusie van het sectoroverleg dat op 2 juli gevoerd werd.
De partijen zijn het er over eens dat de Belgian Boat Show Float
een belangrijke factor is in de aanpak om zowel vertrouwde klanten
te behouden als nieuwkomers aan te trekken. De Belgian Boat
Show zal daarom volgens planning plaatsvinden op vrijdag 16,
zaterdag 17 en zondag 18 oktober 2020. De organisatie geeft aan
daarbij rekening te houden met de benodigde coronamaatregelen.
Ook dit jaar ligt er een scala aan nieuwe en tweedehands jachten
te water. Daarnaast komt er een tent met stands van aanbieders
met watersportdiensten, toebehoren zoals watersportkleding en
motoren, vaaropleidingen en vaarvakanties. De trailerbare boten
komen naast deze tent. YachtFocus Media is erbij om hier het
oktobernummer uit te delen.
Belgian Boat Show Float
www.belgianboatshow.be
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