Watersportnieuws | Zeilboten
Kijk op www.BootAanBoot.nl voor meer watersportnieuws

Grondlegger van
Hallberg-Rassy overleden

Nieuwe Bénéteau First 36 combineert
cruisen met high-tech racen
De Franse jachtwerf Bénéteau kondigt een nieuw model aan. De
Bénéteau First 36 heeft als missie om de kloof te overbruggen
tussen de high-tech ontwikkelingen in de racewereld en alledaagse
cruisers. Zelfs de standaardversie van de First 36 zal volledig
planeren bij een matig briesje. Daarbij kregen het ontwerp- en
productieteam de opdracht om wederom een goede balans te
vinden voor comfort, prestaties, gebruikersgemak, elegantie, een
hoogwaardige constructie en een redelijke prijs. Dit resulteert in

De legendarische botenbouwer Christoph Rassy is op 8 november
op 87-jarige leeftijd overleden. Rassy heeft als grondlegger van
het wereldwijd bekende merk Hallberg-Rassy veel betekend voor
de Zweedse zeiljachtindustrie. Christoph Rassy werd in 1934
in Duitsland geboren en kwam in 1960 met twee lege handen
naar Zweden om zeiljachten te bouwen. Daar bouwde hij binnen
een paar jaar zijn eigen bedrijf op
en kocht de oude werkplaats
van Harry Hallberg. Omdat
Hallberg als merknaam
de bekendste was van
de twee, koos Rassy
er in 1972 voor om
de namen samen te
voegen tot: HallbergRassy. Momenteel
is scheepswerf
Hallberg-Rassy in
familiebezit. Sinds
bijna 19 jaar wordt de
bedrijfsgroep geleid door
Magnus Rassy, een van
Christophs twee zonen.

Hallberg-Rassy
www.hallberg-rassy.com

een zorgvuldig ontworpen dek lay-out voor zowel short-handed
als volledig bemand racen. Ook heeft de nieuwe First 36 een
praktisch drie-cabine interieur met innovatieve details. Het meest
opvallende kenmerk bij het interieur is de grote centrale koelkast,
waardoor de kombuis van deze zeilboot tot de grootste van
haar klasse behoort. De wereldpremière van de Bénéteau First
36 staat gepland voor de boatshow Boot Düsseldorf in januari
2022. In Nederland zijn Jachtwerf en Jachtmakelaardij Serry in
Loosdrecht en Nova Yachting in Bruinisse de vertegenwoordigers
van Bénéteau-jachten.

Nieuw online aanmeldsysteem voor
brug- en sluisbediening op afroep

Jachtwerf en Jachtmakelaardij Serry
+31 (0)35-5823404 | www.serry.com

Sinds 1 november 2021 biedt Rijkswaterstaat schippers een
nieuw online aanmeldsysteem. Hiermee kunnen schippers snel en
efficiënt een brug- of sluispassage aanvragen buiten de reguliere
openingstijden om. Het nieuwe systeem is niet alleen bedoeld voor
de beroepsvaart. Ook recreanten kunnen gebruik maken van het
systeem. Schippers kunnen hun extra openingsverzoeken middels
een formulier op de website www.vaarweginformatie.nl indienen.

Nova Yachting
+31 (0)111-481810 | www.nova-yachting.nl
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