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Het Nederlandse Tall Ship Bark EUROPA ligt weer aan de kade 
in de thuishaven in Scheveningen. Na een lange periode van 
onderhoud - mogelijk gemaakt door de Stichting Vrienden 
van Bark EUROPA - was het een feest om van Harlingen naar 
Scheveningen te varen. Daarbij was het exact een jaar geleden 
dat de bemanning van het schip voet aan wal zette in deze 
thuishaven. Dit na een monstertocht van 81 dagen vanuit 
Ushuaia. Op 10 juni verscheen over deze unieke oversteek het 
boek ‘De reis van Bark Europa’ van Boris Lemereis. Kapitein Eric 
Kesteloo overhandigde na aankomst een exemplaar van het boek 
aan Cees Duvekot, havenmeester van Scheveningen. Dit als dank 
voor de gastvrijheid die de thuishaven toonde in onzekere tijden. 
Het boek is verkrijgbaar bij de lokale boekhandel of bij Bol.com.

Bark EUROPA  |  www.barkeuropa.nl

YYachts laat zesde Y7 te water
De scheepswerf YYachts in het Duitse Greifswald zet haar reeks 
tewaterlatingen voort en lanceert ‘Galatea’, een stijlvolle Y7. 
Na de overhandiging van de Y8 genaamd ‘Vegas Baby’ aan 
haar eigenaar, lanceerde de door zeillegende Michael Schmidt 
opgerichte scheepswerf slechts vier weken later het volgende 
jacht. De Y7 ‘Galatea’ werd begin juni in de Baltische Zee bij 
Greifswald gekraand voor uitgebreide testvaarten. Met een lengte 
van net geen 22 meter is de Y7 het kleinste jacht in het portfolio 
van YYachts. Het jacht kan worden gevaren door een stel of 
zelfs alleen. Uitgerust met een zelfkerende fok, twee motoren, 
een boegschroef en joystickbesturing is de boot zowel bij het 
aanmeren als bij het zeilen gemakkelijk te manoeuvreren. De door 
YYachts ontwikkelde tendergarage, die dwars in het achterschip 
is geplaatst, genereert meer 
binnenvolume dan gebruikelijk is 
voor jachten van vergelijkbare 
grootte. Verder heerst er 
binnen een stijlvolle, gezellige 
sfeer. YYachts gebruikte 
hiervoor veel alcantara - een 
alternatief voor suède - en 
bijzondere houtsoorten.

YYachts Benelux
+31 (0)6-57949391
www.yyachts.de

Contest Yachts heeft samen met Bentley 
Motors gewerkt aan de creatie van 
een uniek jachtinterieur. Dit bijzonder 
luxe interieur is toegepast in de recent 
gelanceerde Contest 59CS. De 
styling is in lijn met die van een luxe 
auto – de Bentley Continental GT V8 
Coupé. Het idee om de twee merken 
te combineren komt van de beroemde 
Russische muzikant en regisseur Garik 
Sukachev. Het interieur is hiermee net 
als het gehele jacht echt maatwerk met 
aandacht voor detail in techniek en 
uitrusting. Het inspiratievoorbeeld – de 
Bentley Continental GT V8 Coupé – was 
reeds voorzien van Hotspur Red leder, 
gecombineerd met contrasterende beige 
linnen bekleding. Deze eigenschappen zijn 
overgenomen in de Contest 59CS.

Contest Yachts
+31 (0)227-543644
www.contestyachts.nl
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Bark EUROPA viert aankomst 
in thuishaven Scheveningen
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Contest Yachts bouwt luxe jacht 
met handgemaakt Bentley interieur


