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9 - 13 juli zeezeilwedstrijd Oostende-Helgoland-Oostende
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De Bénéteau Groep heeft een nieuw vlaggenschip, de Oceanis 
Yacht 60. Dit prachtige zeegaande jacht dompelt u onder in een 
wereld van elegantie en raffinement, aldus de werf. De enorme kuip 
heeft brede gangboorden rond de twee stuurstanden. Hierdoor is 
er een obstakelvrije doorloop naar het voordek. De roerganger kan 
alle gebruikelijke manoeuvres uitvoeren zonder het roer te verlaten. 
Dat is zeker een pluspunt op een grote boot als je met weinig 
bemanning vaart. Benedendeks treft men een zee van ruimte en 
licht. De kombuis van de Oceanis Yacht is geplaatst over de volle 
breedte met een koelkast aan bakboord. De gootsteen, oven en 
afwasmachine bevinden zich aan stuurboord. De Oceanis Yacht 
60 is verkrijgbaar in een versie met drie hutten en drie toiletten. Er 
zijn twee verschillende afwerkingen: walnoot als standaard en licht 
eiken als optie. De Oceanis Yacht 60 zal te zien zijn op het Cannes 
Yachting Festival in september 2022.
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Op zaterdag 9 juli om 9.00 uur start voor de kust van Oostende 
de langste zeezeilwedstrijd van het jaar: Oostende-Helgoland-
Oostende. De race van 265 zeemijlen wordt georganiseerd door 
de Royal North Sea Yacht Club van Oostende in samenwerking 
met Wassersportclub Helgoland. Zeiljachten van minstens 
8,50 meter in de IRC-, de CR-formules en de multihulls, 
kunnen deelnemen. De route gaat voorbij de Scheldemonding, 
langs de Nederlandse kust, de Maasmond en buitenom 
de Waddeneilanden de Duitse Bocht in, richting het Duitse 
Helgoland. Zowel de heen- als de terugwedstrijd hebben een 

Wie zou er niet eens met een Saffier Yacht willen varen? De werf 
die onlangs voor de vierde keer de European Yacht of the Year 
Award in ontvangst nam voor hun Saffier Se 33 Life, biedt nu die 
unieke kans. Van Hemelvaartsdag 26 mei tot en met 29 mei 2022 
kunt u in IJmuiden terecht om alle Saffier-modellen uit te proberen. 
Tijdens een twee uur durende proefvaart onder begeleiding van 
het professionele zeilteam van de werf, maakt men aan den 
lijve mee hoe een Saffier zeilt. Zeilkleding en zwemvesten zijn in 
alle maten aanwezig en natuurlijk staat de koffie en thee klaar. 
Bovendien is het mogelijk om deel te nemen aan een rondleiding 
over de werf waarbij tot in detail wordt uitgelegd hoe een Saffier 
Yacht tot stand komt. Aanmelden is noodzakelijk, dit kan via het 
mailadres: info@saffieryachts.com.

Saffier Yachts | +31 (0)255-512860 | www.saffieryachts.com
Oceanis Yacht 60: het nieuwe 
vlaggenschip van Bénéteau

apart klassement. In Helgoland organiseert Wassersportclub 
Helgoland het verwelkomingsprogramma en de prijsuitreiking 
van het eerste deel van de race. Op woensdag 13 juli geeft 
het race comité om 9.00 uur het startsein voor de race terug 
naar Oostende. Zowel in de heen- als terugwedstrijd schuilt 
de uitdaging in het dag en nacht aanhouden van de hoogste 
bootsnelheid. Om maar niet te spreken van de juiste anticipatie 
op stromingen en wisselende weersomstandigheden.
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