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De achtste generatie van Sun Odyssey, die al de Sun Odyssey 
410, 440 en 490 omvat, zal een nieuwe zeilboot verwelkomen: 
de Sun Odyssey 380. Deze nieuwe aanwinst is ontworpen in 
samenwerking met Marc Lombard voor de scheepsarchitectuur 
en Piaton Bercault & CO voor het interieur. “Met de komst van 
dit compacte zeiljacht biedt Jeanneau een goed alternatief 
voor de populaire 349 en 410,” aldus Arthur van der Werff, 
eigenaar van Nautisch Kwartier Stavoren - de Nederlandse 
dealer van dit merk. De nieuwe Sun Odyssey is niet alleen 
bijzonder veilig, met onbelemmerde gangboorden en comfortabele 
kajuiten, maar heeft ook een lagere giek, waardoor de toegang tot 
het zeil vergemakkelijkt wordt en het zeiloppervlak vergroot. Naar 
verwachting wordt de Jeanneau Sun Odyssey 380 in januari 2022 
gepresenteerd op Boot Düsseldorf. 

Nautisch Kwartier Stavoren  
+31 (0)514-682345  |  www.nautischkwartier.nl

Nautitech Catamarans introduceert de splinternieuwe Nautitech 44 Open catamaran. Dit model past volgens 
de makers perfect in de ‘open cockpit-filosofie’ van de Nautitech-lijn, maar dan met nog meer zeilsensatie en 
doorontwikkelde ergonomie. De boot is met name bedoeld voor de veeleisende - aan boord wonende - zeiler die niet 
alleen comfortabel wil reizen, maar ook in stijl en met hoge zeilsnelheid. Nieuw zijn onder meer de My Smart Room 
(optie) en Raised Countertop. Onderscheidend is verder het geavanceerde rompontwerp met een hydrodynamisch 
geoptimaliseerde ‘stepped hull’ met een negatieve boeg. Samen met een hoog brugdek moet dit zorgen voor comfort 
op golven en bij hoge snelheden. Jansma Jacht is dealer voor Nederland en België van de Nautitech Catamarans. 

Jansma Jacht  |  +31 (0)515-433390  |  www.jansmajacht.nl

Contest Yachts toont haar 17 meter lange Contest 55CS van  
7 tot en met 12 september op het Yachting Festival in het Franse 
Cannes. De Contest 55CS is begin dit jaar bekroond tot beste 
Luxury Cruiser in de European Yacht of the Year 2021-competitie. 
Met een verscheidenheid aan twee- en drie-cabine interieurs, 
gestyled door Wetzels Brown Partners, biedt de Contest 55CS 
comfortabel plaats aan maximaal zes personen in ruime en goed 
ingerichte privévertrekken. judel/vrolijk & co ontwikkelde een 
zeevriendelijk en comfortabel ontwerp voor meer uren onder zeil 
en minder onder motor. Het zeiljacht is minder havengebonden en 
biedt een hoog niveau van veiligheid aan boord. De Contest 55CS 
ligt gedurende de Franse beurs in Port Canto. 

Contest Yachts   
+31 (0)227-543644  |  www.contestyachts.com

Jeanneau komt met 
nieuwe Sun Odyssey 380
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Prijswinnende Contest 55CS 
te zien in Cannes

Nieuwe Nautitech 
44 Open catamaran 
met geavanceerd 
rompontwerp


