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Sealine breidt de
S-klasse uit met
de S390

Saxdor 320 GTO benoemd tot
Dutch Powerboat of the Year 2021
Na uitvoerig beraad heeft de vakjury van de Boot van het Jaar-verkiezing de Saxdor 320 GTO
uitgeroepen tot winnaar van de Dutch Powerboat of the Year 2021. Het team van Holland Sport
Boat Centre, de Nederlandse dealer van Saxdor, nam de prijs in ontvangst. De verkiezing is een
initiatief van de organisatie van de Hiswa te Water en diverse Nederlandstalige watersportmedia.
Tot en met 31 juli van dit jaar kon iedereen zijn of haar favoriete, nieuw op de markt gebrachte
motorjacht aandragen voor de titel Dutch Powerboat of the Year 2021. De jury onderzocht of
de aangemelde boten voldeden aan de criteria en nomineerde vervolgens vier kanshebbers:
de Boarncruiser 37 Lounge, Venegy 37, Flynt 956 Nova en Saxdor 320 GTO. Diezelfde jury
onderwierp de vier genomineerde boten afgelopen weken aan een kritische inspectie en
voerde bovendien proefvaarten uit. In de Saxdor 320 GTO ziet de vakjury een zeer veelzijdige
en daardoor een voor een breed publiek toegankelijke boot met ook nog eens een verfrissend,
innovatief ontwerp. De boot spreekt met zijn moderne vormgeving een jong publiek aan en
biedt bovendien een keur aan vindingrijke oplossingen waardoor de ruimte aan boord optimaal
wordt benut. Met deze eigenschappen sleepte de Finse boot de titel in de wacht.
Holland Sport Boat Centre | +31 (0)20-6947527
www.hollandsport.nl | www.bootvanhetjaar.nu

Nieuwe
locatie voor
Enkhuizensloep
Enkhuizensloep is verhuisd. De bouwer
van luxe Hollandse, op ambachtelijke wijze
gemaakte sloepen, tenders en cruisers is
sinds medio september te vinden aan de
Kruitmolen 30 in Enkhuizen. De jachtwerf
was uit haar jasje gegroeid en zocht
daarom een nieuwe locatie. Het nieuwe pand is met een oppervlakte van 3100 m2 een stuk
groter dan de vorige locatie aan De Hoek in Enkhuizen, waar de werf sinds 2008 gesitueerd
was. Met de verhuizing heeft de sloepenbouwer de extra benodigde ruimte voor de
bootproductie, opslag, kantine en het magazijn. De werf en showroom zijn verenigd in één
pand. Aangrenzend is er een 800 m2 grote winterstallingloods. Ook heeft Enkhuizensloep
nu een 1200 m2 groot buitenterrein. Van een groot openingsfeest is er nog geen sprake.
Hiervoor wacht het team van Enkhuizensloep naar eigen zeggen totdat ze iets meer
gesetteld is. Wel zijn bezoekers al van harte welkom in de showroom.

Met de lancering van
de nieuwe S390
dicht Sealine
het gat tussen
de S335 en
de S430 in
de sportieve
S-lijn.
Het open
dekdesign en
het optimale
gebruik van
zowel de buiten- als
binnenruimte creëren de basis voor een
zomerse leefstijl aan boord van deze Sealine
S390. Andrea Zambonini, productmanager
van Sealine, zegt hierover: “We zijn erin
geslaagd om de grote, flexibele ruimte
van de Sealine S430 toe te passen op het
kleinere formaat van de nieuwe Sealine
S390. De S390 is het perfecte zomerjacht
onder de 40 voet, waarbij comfort in de
zon wordt gecombineerd met sportieve
vaareigenschappen. En om ervoor te zorgen
dat varen zelfs op regenachtige dagen leuk
blijft, hebben we tijdens de ontwikkeling
ook veel nadruk gelegd op een flexibele en
efficiënte benedendekse lay-out.” Met de
sportieve V-romp en elegante raampartij
verenigt de Sealine S390 snel en
veilig varen met veel natuurlijk
licht en frisse lucht
benedendeks. Het
gestroomlijnde dak
biedt bescherming
aan de hele kuip
en een extra lang
zwemplateau
behoort tot de
mogelijkheden. In
Nederland
wordt Sealine
vertegenwoordigd door
De Vaart Yachting.

De Vaart Yachting
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www.devaartyachting.com

Enkhuizensloep | +31 (0)228-321385 | www.enkhuizensloep.nl
YachtFocus Magazine 205 nieuwe boten - gebruikte boten

www.YachtFocus.com 63

