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Elan Yachts lanceert een nieuw performance jacht: 
de E6. Het 15.30 meter lange jacht is ontworpen 

door Humphreys Yacht Design, in samenwerking met 
composietspecialist Gurit en interieurontwerper Pininfarina. De 

E6 is niet alleen licht en stijf, maar ook sterk en duurzaam. Samen 
met de GT6 behoort de nieuwe Elan E6 tot de vlaggenschepen van de Elan-vloot. “De E6 
was een uitdagend project en de ontwerper moedigde ons aan om een nieuw niveau qua 
ontwerp en techniek te bereiken,” aldus Marko Škrbin, CEO van Elan’s nautische afdeling. 
“En tegelijkertijd brengt het ons ook terug naar waar het allemaal mee begon: snelle 
zeiljachten. Het voordeel van de huidige techniek is dat die nu veel luxer zijn.” Door de tests 
met een Olympisch zeilteam is een prettig werkbare kuip ontstaan. Dat neemt niet weg 
dat er optioneel een koelbox, extra bakskisten en zelfs een grill in de kuip kunnen worden 
toegevoegd. Ook heeft de opdrachtgever keuze uit twee formaten zwemplatformen. 
De E6 is tevens beschikbaar met een elektrische aandrijving. Elan wordt in de Benelux 
vertegenwoordigd door Northfleet.
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Van 10 tot en met 12 juni 2022 vindt er 
een nieuw internationaal zeilevenement 
plaats in Medemblik genaamd de High 
Performance Regatta. Sailservice verzorgt 
de organisatie van dit spectaculaire 
evenement dat jaarlijks zal terugkeren. Dit 
doet zij met steun van de provincie Noord-
Holland en de gemeente Medemblik. 
Organisatoren Arjen Rahusen (voorzitter) 
en Alex Hoeve (Race Officer) hebben 

Bootonderhoud Blauwestad heeft 
het dealerschap voor de Benelux van 
Stable Wind verworven. Onder de 
naam Scandinavia Yachts 
Nederland biedt dit 
bedrijf vanaf nu 
nieuwbouwjachten 
van het merk 
Scandinavia 
Yachts aan.  
Het programma 
van dit Poolse 
merk bestaat 
uit daysailers, 
zeiljachten en 
motorjachten. 
Momenteel 
heeft het bedrijf 
een demomodel van 
de Scandinavia Cruiser 650 
met uitgebreide opties op voorraad. 
Bijzonder aan dit jacht is onder meer 
de ophaalbare kiel. Hiermee varieert de 
diepgang van 0,38 tot 1,35 meter en is de 
boot geschikt voor veel vaargebieden. De 
nieuwe dealer is gevestigd in Oostwold, 
aan het Oldambtmeer. Naast de 
nieuwbouwjachten levert Bootonderhoud 
Blauwestad ook andere nautische 
producten en diensten zoals zeilen, 
onderhoud en stalling.

Bootonderhoud Blauwestad
+31 (0)6-39187637
www.scandinavia-yachts-nederland.nl

Elan Yachts introduceert 
razendsnelle E6
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er alle vertrouwen in dat de regatta de 
komende jaren zal uitgroeien tot een 
internationaal aansprekend evenement. 
“High performance zeilen is niet meer 
weg te denken uit de hedendaagse 
wedstrijdzeilsport. Met aansprekende 
evenementen als de America’s Cup, de 
Extreme 40 en de Volvo Ocean Race heeft 
deze spectaculaire vorm van zeilen de 
toekomst,” aldus Alex Hoeve. “Medemblik 
en het IJsselmeer hebben voor de zeilers 
uitstekende faciliteiten te bieden. Hiermee 
heeft de High Performance Regatta alle 
ingrediënten in handen voor een mooi 
evenement.” De inschrijving voor de High 
Performance Regatta staat open voor 
de klassen 29er, 49er, 49erFX, KiteFoil, 
Nacra15, Nacra17, WASZP en WindFoil.

High Performance Regatta
www.highperformanceregatta.nl
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Nieuw internationaal zeilevenement in Medemblik


