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M.A.T. Yachts introduceert nieuwe racer M.A.T. 1340
De Turkse jachtwerf M.A.T. heeft in samenwerking met Mills Design
een nieuwe racer ontworpen: de M.A.T. 1340. Na een uitgebreide
onderzoeks- en ontwikkelingsfase biedt de 1340 een moderne
IRC-oplossing, geschikt voor offshore en inshore racen. M.A.T.
Yachts verklaart: “Dit is het vierde project met een ontwerp van
Mills in de veertien zeer productieve jaren waarin we samenwerken.
Sinds de samenwerking zijn we wereldwijd succesvol geworden
met de focus op hoogwaardige en kosteneffectieve botenbouw.
Hiermee heeft ook dit nieuwe ontwerp de beste kans om zowel
inshore als offshore te slagen.” De nieuwe M.A.T. is 13.40 meter
lang, telt drie hutten en acht slaapplaatsen. Daarnaast is er een
natte cel met douche en toilet en een kombuis met alles wat
de bemanning nodig heeft. In Nederland wordt M.A.T. Yachts
vertegenwoordigd door Racing Yachts in Lelystad.
Racing Yachts | www.racing-yachts.com

Kunstexpositie van Robbert Das bij GalleryMaritime
In de laatste maanden van 2020 is er een bijzondere expositie te vinden
bij GalleryMaritime in Colijnsplaat. Het gaat om werken van Robbert Das,
een van de grootste Nederlandse handmatige tekenaars die Nederland
rijk is. Met expliciete futuristische tekeningen voorspelden Robbert en zijn
onlangs overleden tweelingbroer Rudolf jarenlang het toekomstbeeld van
de aarde. Dit deden zij met oplossingen voor de energievoorziening en het
gebruik ervan. De inmiddels 91-jarige Robbert Das werkte in opdracht van
de maritieme wereld en publiceerde onder meer het boek Ocean Pioneers
met 3D-tekeningen en prachtige verhalen van de eerste wereldomzeilers
ooit. De presentatie van zijn werken heeft Stichting Maritime Art & Design
(MAD) ondergebracht bij GalleryMaritime Colijnsplaat. Deze galerie heeft
het alleenrecht om ook zijn niet eerder in publicatie gebrachte futuristische
scheepstekeningen in de expositie op te nemen. De bijzondere expositie is
van 1 november tot en met 31 december 2020 te zien. De galerie is in klein
gezelschap te bezoeken met inachtneming van de RIVM-regels.
GalleryMaritime | +31 (0)6-22591452 | www.gallerymaritime.nl

Nieuw boek Hollands water combineert dertig vaargebieden
In november 2020 verschijnt de eerste druk van ‘Hollands water’
van Pim van der Marel. Dit boek laat diverse typen watersporters
genieten van Nederland en de boot. Het verhaalt over
vaargebieden, steden en publieksevenementen. “In aanleg zou het
gaan om het Groene Hart, de Hollandse Plassen en het gebied
daaromheen,” aldus Pim van der Marel, de auteur van het boek.
“Maar het is uitgegroeid tot nogal wat meer dan dat. Ook Utrechts,
Brabants en Zeeuws water heeft er zijn plaats in weten te vinden.
Niet minder dan 290 pagina’s puur vaarplezier!” Voor de lancering
van het boek is bewust gekozen voor deze periode waarin veel
mensen op zoek zijn naar sint- en kerstcadeaus. Het boek is te
koop voor € 32,95.
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