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Na het succes van de Dehler 38 SQ presenteert 
het Duitse merk nu haar nieuwe vlaggenschip, 

de Dehler 46 SQ. SQ staat voor snelheid 
en kwaliteit en daarmee voor perfecte 
vaareigenschappen en state-of-the-art design. 
Uitklapbare voetsteunen bij de stuurstanden 
zorgen voor veiligheid op aan-de-windse 
koersen. De perfect geplaatste lieren en een op 

de millimeter nauwkeurig geïnstalleerde traveller 
garanderen een stabiele koers. De nieuwe Dehler 

46 SQ is volgens de werf een volmaakte performance 
cruiser met een perfecte combinatie van kracht, luxe 

en flexibiliteit. Het interieur kan in vier verschillende indelingen 
worden geconfigureerd. Om meer licht benedendeks te brengen, 
zijn de ramen in de romp vergroot en zijn er twee extra ramen in het 
kajuitdak geplaatst. De ensuite badkamer is voorzien van de nieuw 
ontwikkelde ‘Hidden Door’ die de bewegingsvrijheid vergroot. De 
wereldpremière van de Dehler 46 SQ zal op het Cannes Yachting 
Festival van 6 tot en met 11 september 2022 plaatsvinden.
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Op vrijdagavond 26 augustus 2022 starten honderden boten vanuit 
dertien havens langs het Markermeer of IJsselmeer aan de 57e 

editie van de Kustzeilers 24 Uurs Zeilrace. De combinatie van 
navigeren, 24 uur achter elkaar zeilen, de gezelligheid en 
uithoudingsvermogen maakt het evenement nog altijd uniek 
en geliefd bij zeilers. Een goede interpretatie van het weer, het 
vaargebied en de stromingen zijn immers belangrijke factoren 
voor het eindresultaat. Het deelnemersveld bestaat uit toer- 
en wedstrijdklassen. Alle teams moeten in een etmaal zoveel 

mogelijk zeemijlen afleggen. Het overgrote deel van de vloot 
doet mee aan de toertocht. De rest verdeelt zich over de diverse 

wedstrijdklassen. De online inschrijving is nu open via de nieuwe 
website. Jan Kroon, voorzitter van het 24 Uurs comité: “Medemblik maakt 

zich op voor een ouderwets ontvangst van de Kustzeilers 24 Uurs Zeilrace. 
Het wordt een normale editie zonder restricties.” 
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De nieuwe Pointer 30 met ‘early bird’ korting
De nieuwe Pointer 30 is een innovatief kajuitzeiljacht dat perfect past in de 
Pointer-serie. Het jacht is ontworpen door Bosgraaf Yacht Design en heeft strakke 
romplijnen die garant staan voor ontspannen zeilen en uitstekende zeileigenschappen. 
Het zeilplan is sportief en makkelijk vanuit de ruime kuip te bedienen, zelfs volledig 
single-handed. Door de keuze van een kantelbaar stuurwiel of helmstok past dit 
ontwerp volledig bij de moderne, eigentijdse zeiler. Standaard is de Pointer 30 uitgerust 
met een dichte, veilige spiegel met een zwemplateau. Met een geringe diepgang van 
1.25 meter (optioneel 1.75 meter) is een groot vaargebied mogelijk. De Pointer 30 
zeilt niet alleen uitstekend, ook benedendeks ligt de focus op ruimte en comfort. Het 
interieur is stijlvol ingericht met fraaie verlichting en met standaard Estec-teak op het 
dek. Het jacht heeft een afgesloten toiletruimte en een tweepersoons slaapgedeelte 
met een matraslengte van 2.10 meter. De primeur van de Pointer 30 wordt deze 
zomer verwacht in Heeg. Voor de snelle beslisser is er een aantrekkelijke ‘early bird’ korting.
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Kustzeilers 24 Uurs Zeilrace gaat weer van start als vanouds

De nieuwe Dehler 46 SQ 
is een klasse apart


