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Het Zweedse Arcona Yachts kondigt een bijzonder nieuw zeiljacht 
aan. Het gaat om de Arcona 415, het eerste in serie geproduceerde 
Arcona-zeiljacht met een elektrische ‘Zero Emission’ aandrijving 
als standaard. Een elektrische aandrijving is al langer beschikbaar 
in de Arcona-vloot, maar altijd als een optionele upgrade. Bij de 
nieuwe 415 is deze standaard al aanwezig. De voordelen van 
elektrische voortstuwing zijn volgens de werf talrijk: geen uitstoot, 
voortdurende kostenbesparing ten opzichte van tanken met diesel 
en minimaal lawaai en trillingen tijdens gebruik. En ook: meer 
leefruimte, volledig energiebeheer, gebruiks- en onderhoudsgemak 
en een lager gewicht, waarmee ook de prestaties verbeteren. De 
Arcona 415 zet met haar prachtige lijnen, moderne rompvorm, 
open spiegel, meer toegankelijke opbergruimte en meer lichtinval 
de traditie van de Arcona 410 voort. In Nederland vertegenwoordigt 
Nordic Marine dit zeiljachtenmerk.  
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Voor een zeiljacht op maat 
combineert Jachtwerf YYachts 
uit Greifswald een ontwerp 
van de Amerikaanse designer 
Bill Tripp met een interieur 
van Andrew Winch. De 
nieuwe 90-voeter is een van 
de grootste zeiljachten ooit 
gebouwd in Duitsland. Het 
imposante zeilschip Tripp 90 is 
besteld door een Amerikaanse klant 
die van plan is het jacht zowel voor 
wedstrijden als voor wereldwijde cruises te 
gebruiken. De romp, het dek, de interne structuur 
en de tuigage van de Tripp 90 zijn gemaakt van 
carbon. Dankzij de uitgekiende configuratie is het 
jacht comfortabel door drie zeilers te bedienen. 
Boegschroeven bieden steun bij manoeuvres in 
smalle jachthavens. Designer Bill Tripp toont zijn 

Op zaterdag 16 oktober start de 37e editie van de Najaarsshow bij 
Jachthaven Noordschans in het Brabantse Klundert. Gedurende 
drie achtereenvolgende weekenden is er een groot en divers 
aanbod aan zeiljachten te vinden aan de verkoopsteiger van dit 
botenbedrijf. Circa veertig gebruikte zeiljachten zijn gedurende de 
show aanwezig en geopend voor de belangstellende bezoekers. 
Wie een schip koopt, kan zich ook direct laten informeren over 
de beschikbare ligplaatsen die tegen scherpe prijzen worden 
aangeboden. De show loopt tot en met zondag 31 oktober 2021. 
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van Zero Emission aandrijving

enthousiasme over de prestaties van de Tripp 90: 
“Het jacht zeilt uitzonderlijk goed. Samen met 
Michael Schmidt Yachtbau hebben we hier een 
hoge standaard neergezet.” Het interieurontwerp 
van de Tripp 90 is van Winch Design uit Londen. 
Het ruime interieur is minimalistisch en open, en 

profiteert van veel natuurlijke lichtinval. 
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