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Tornado Sailing breidt verhuurvloot 
uit voor vaarseizoen van 2021

Jeanneau lanceert nieuwe versie van virtuele boatshow

Contest 55CS wint British 
Yachting Award

Vanuit het Friese Makkum verhuurt Tornado Sailing een groot aanbod aan zeil- en 
motorjachten. Voor het nieuwe seizoen is de bestaande verhuurvloot uitgebreid met 
maar liefst vier boten. Onder de nieuwkomers zijn er twee motorboten: de Delphia 
Nano en de Delphia 1150. Ook zijn er twee zeiljachten bij gekomen: de Jeanneau Sun 
Odyssey 349 Limited Edition met een hydraulische kielmidzwaard (1.25 tot 2.55 meter) 
en de Jeanneau Sun Odyssey 319 kielmidzwaard (0.75 tot 1.75 meter). Van deze 
modellen zeiljachten was er reeds een exemplaar actief in de verhuurvloot. Nu zijn van 
beide modellen dus twee boten beschikbaar. “Alle vier de nieuwe boten zijn ideaal voor 
een comfortabele vaarvakantie alleen, met zijn tweeën, met een select groepje vrienden 
of met het hele gezin,” aldus het team van Tornado Sailing. Zo is de Jeanneau Sun 

Odyssey 319 geschikt voor twee tot zes personen en wordt dit jacht gepresenteerd als een echte familiecruiser. 
De compacte en gemakkelijk hanteerbare zeilboot kent twee gesloten cabines, stahoogte, een uitgeruste keuken, 
douche en toilet. De Jeanneau Sun Odyssey 349 Llampuga is uitgevoerd met drie gesloten cabines geschikt voor 
twee tot zes personen en staat bekend om de uitstekende zeilprestaties, het ruime interieur en de uitnodigende 
kuip. Dit jacht is uitgevoerd met een hydraulische kiel. Het motorjacht Delphia Nano heeft slaapruimte voor vier 
personen en is door de beperkte diepgang en doorvaarthoogte ideaal om nieuwe vaarroutes te ontdekken. Tot 
slot is er de stoere Delphia Escape 1150 die over twee zeer ruime slaapcabines, twee toiletten en twee douches 
beschikt. Op alle schepen is geen vaarbewijs nodig. Reserveren kan ook via www.YachtFocus.com. 

Tornado Sailing  |  +31 (0)515-559260  |  www.tornadosailing.nl

De bekende jachtwerf Jeanneau heeft haar virtuele boatshow vernieuwd. 
Middels de online tool kunnen geïnteresseerden op elk moment vanaf de 
computer kosteloos 360° rondleidingen maken aan boord van de zeil- en 
motorjachten van dit merk. De nieuwe versie van de online bootpresentatie 
zou een betere gebruikerservaring bieden met onder meer gemakkelijkere 
navigatie en een geïntegreerde chatmodule. Alle zeilbootlijnen van Jeanneau 
- de Sun Fast, Sun Odyssey en Jeanneau Yachts - worden er gepresenteerd, 
inclusief de eerste glimp van de nieuwe Jeanneau Yachts 60. Ook van de 
motorjachten zijn er nieuwe 360°-tours beschikbaar, zoals van de Cap 
Camarat 12.5 WA, Cap Camarat 10.5 WA Series 2, Merry Fisher 605 Series 
2 en Merry Fisher 795 Series 2. 

Jeanneau  |  www.jeanneau.com

De nieuwe Contest 55CS is tijdens de uitreiking van de British 
Yachting Awards uitgeroepen tot ‘Bluewater Cruiser of the Year 
2020’. De 55CS van Contest Yachts is de nieuwste in een lange 
reeks van snelle, stijlvolle en stoere zeiljachten van de Nederlandse 
botenbouwer. De 55CS wordt geroemd door de combinatie van een 
goed uiterlijk, een uitstekende bouwkwaliteit, een goede pasvorm 
plus geweldige prestaties. De awards zijn een initiatief van de 
magazines Sailing Today en Yachts & Yachting. Naast de Contest 
55CS waren ook de Hallberg-Rassy 40C, Beneteau Oceanis Yacht 
54, Boréal 47.2, Discovery 48R en de Kraken 50 genomineerd voor 
de titel. Anton Conijn, CEO van Contest Yachts, geeft aan zeer trots 
te zijn de Britse award in ontvangst te mogen nemen en bedankt 
het publiek voor het stemmen: “Het was een veelbewogen jaar. Ons 
gehele team is dankbaar voor deze award.”
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