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KM Yachtbuilders laat Pelagic 77 te water

Start inschrijving 
25ste editie 
YSY Ronde om 
Noord-Holland

Beroemde viermaster Enigma 
in brand en gezonken

Vorige maand ging het expeditieschip Pelagic 77 te water op de werf van KM Yachtbuilders 
in Makkum. ‘Vinson of Antarctica’ is vanaf nu haar naam, een vernoeming naar de hoogste 
berg op het Antarctische continent. KM Yachtbuilders bouwde sinds begin zomer 2019 aan 
het schip. Na de zomer is de crew voornemens om richting Zuid-Amerika te zeilen, met 
als einddoel Puerto Williams in Chili, de meest zuidelijke bewoonde plaats ter wereld. Het 
schip zal hier zowel voor chartertochten als voor privédoeleinden gebruikt gaan worden. De 
‘Vinson of Antarctica’ heeft een centerboard met vaste kielbox, een schoenertuigage met 
twee carbon masten en is tweemotorig. Behalve aan dek is het voor de gasten goed toeven 
in het grote pilothouse of in de kombuis in het achterschip. In het voorschip bevinden zich 
zes dubbele hutten en twee gezamenlijke toiletten en douches. Met bamboe meubels is 
de stijl van het interieur licht gehouden. Op het 23.50 meter lange schip, ontworpen door 
architect Tony Castro Design, is plaats voor 8 gasten en 3 crewleden. 

KM Yachtbuilders  |  +31 (0)515-233000  | www.kmy.nl

De YSY Ronde om Noord-Holland is een zeilwedstrijd 
die Yachtclub Seaport IJmuiden voor de 25ste keer 
organiseert. De gemeente Velsen, Rauw aan Zee, heeft zich 
als hoofdsponsor aan dit zeilspektakel gecommitteerd. Op 
vrijdag 18 juni varen weer ruim 120 zeilboten de YSY Ronde 
om Noord-Holland. Een zeilrace die start in Bataviahaven 
te Lelystad en eindigt tussen de pieren van IJmuiden. 
De inschrijving voor dit jaarlijkse evenement is gestart 

op 1 maart. De zeilwedstrijd is zowel voor de 
geoefende wedstrijdzeilers, als zeilers die 

minder ervaren zijn om van zoet naar 
zout te varen. Wat is er mooier dan 

met ruim 100 boten ’s nachts over 
de Waddenzee te varen, wetend 

dat je niet alleen bent. Daarom 
is deze race ook een prima 
tocht voor de zeiler met minder 

wedstrijdervaring om het spel met 
de elementen te leren kennen. 

YSY Ronde om Noord-Holland
www.rondeomnoordholland.nl 

Op 19 februari jongstleden zonk het op 8 na grootste zeiljacht ter wereld als gevolg 
van brand voor de kust van Maleisië. Gelukkig vielen geen gewonden onder de 7 
bemanningsleden. Dit superjacht werd gebouwd in 1976 als de Club Méditerranée, met 
een lengte van 72 meter. Desondanks werd dit enorme schip uitgerust voor nota bene 
solo zeilraces. De tewaterlating, op z’n kop vanwege de grootte, was een spectaculaire 
gebeurtenis. Onder de naam Phocéa was het sinds 1982 eigendom van de Franse 
zakenman Bernard Tapie. Hij verlengde het nog een stukje en bouwde het om tot luxe 
jacht. In de laatste periode van het 45-jarig bestaan, met weer een andere eigenaar, werd 
het jacht niet meer goed verzorgd. Met nu dus het trieste einde. Superjachten gaan vaker 
ten onder aan brand, vaak als gevolg van verwaarlozing of ondeskundig onderhoud aan  
de enorm complexe installaties aan boord.

De eigenaar kan zijn volgende jacht zoeken op www.YachtFocus.com ©
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