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Arcona Yachts kondigt de Arcona 385 aan
Het Zweedse Arcona Yachts AB kondigt haar nieuwste model aan.
Ook bij de nieuwe Arcona 385 staan innovatie, een doordacht
ontwerp, gebruik van hoogwaardige materialen en vakmanschap
centraal. De 38-voeter is snel, licht gebouwd en gemakkelijk
te zeilen. Door de grotere ramen in de romp en opbouw is er
veel natuurlijk licht in de salon en kombuis. Ook is er een groter
instrumentenpaneel boven het ingangsluik om grotere of meerdere
instrumenten op te nemen. Daarbij heeft de Arcona 385 in
tegenstelling tot haar voorganger, de Arcona 380, standaard een
open spiegel. De zijdekken zijn breed en de cockpit is ruim met veel
ruimte voor bemanning, familie en vrienden. Er zijn twee carbon
stuurwielen en de cockpittafel is verzonken in de cockpitvloer. Het
interieur is van hoge kwaliteit houtwerk en is voorzien van praktische
opslag op slimme locaties. De Arcona 385 heeft standaard drie
cabines, maar de optie van twee cabines met een aparte douche is
ook beschikbaar.
Arcona Yachts | +31 (0)111-482845 | www.arcona.nl

YachtFull International
benoemd tot sales agent
voor Day.M8
Hoora Watersport heeft YachtFull International benoemd tot
de exclusieve sales agent voor de in Nederland ontworpen
en gebouwde trailerbare daysailer Day.M8 (‘day mate’). Het
dealerschap is eind 2019 reeds gestart, maar werd deze zomer pas
op grote schaal bekend gemaakt. De Day.M8 is van de hand van de
gerenommeerde jachtbouwer en ontwerper Klaas Bood, die diverse
one-off zeiljachten op zijn naam heeft staan. De voorliefde van Bood
voor de klassieke Herreshoff design zeiljachten is terug te zien in
de lijnen van de Day.M8. Daarentegen is het onderwaterschip en
zeilplan modern en sportief. Net als de elektrische aandrijving. De
mallen van de Day.M8 zijn in het bezit van Hoora Watersport in het
Friese Heeg. Eva Meijer van Hoora Watersport licht toe: “Vanaf het
eerste moment klikte het tussen YachtFull en Hoora. Qua ambitie,
plannen, visie en gevoel bij de Day.M8 liggen we volledig op één lijn.
YachtFull is een professioneel bedrijf met een informele sfeer, waar
echte zeilkennis aanwezig is. Dit sluit goed aan bij het karakter van
zowel Hoora als de Day.M8.” YachtFull International heeft de ambitie
om in de komende jaren een wijdverspreid Europees dealernetwerk
op te zetten.
YachtFull International
+31 (0)85-0470117 | www.yachtfull.com

Tachtig zeiljachten op
Cannes Yachting Festival

Op dinsdag 8 september opent Cannes Yachting Festival haar
deuren. Het is de eerste grote botenbeurs in Europa sinds Covid-19
de wereld op z’n kop zette. Beursdirectrice Sylvie Ernoult en haar
team staan voor een grote uitdaging, maar kijken vol moed en
plezier uit naar de beurs. Door actief mee te denken met haar
deelnemers heeft het beursteam veel jachtwerven, bootdealers
en aanbieders van accessoires bereid gevonden om deel te
nemen. Ook is er een gedetailleerd sanitair protocol gemaakt om
de veiligheid van bezoekers en exposanten te waarborgen. De
43te editie vindt plaats van 8 tot 13 september 2020 in de twee
jachthavens Vieux Port en Port Canto in Cannes. Ongeveer 340
motorboten en 80 zeilboten zijn present, waaronder een aantal
interessante premières. YachtFocus Media is erbij op stand
JETEE115. De actuele deelnemerslijst is te vinden op de website
van de beurs.
Cannes Yachting Festival
www.cannesyachtingfestival.com
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