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X-Yachts oprichter en hoofdontwerper Niels Jeppesen 
heeft samen met scheepsarchitect en jachtontwerper 

Ariadna Pons-Forn de Arcona 50 ontworpen. Het 
eerste exemplaar van het nieuwe en grootste model 
van Arcona Yachts is inmiddels verkocht. CEO, Urban 
Lagnéus: “Minder dan drie maanden nadat we het 
nieuwe vlaggenschip van onze vloot aankondigden, 
zijn we verheugd dat we een getekend contract 

hebben voor de bouw van de eerste Arcona 50.” 
De Arcona 50 is ideaal voor veilig en comfortabel 

langeafstand cruisen, aldus de werf. De standaard 
dubbele stuurwielen, indeling van de kuip en de sail 

handling systems zijn volledig ingesteld op shorthanded zeilen 
en gebruiksgemak. Stuk voor stuk belangrijke kenmerken van alle 

Arcona jachten. De eerste vijf Arcona exemplaren worden naar verwachting in 2023 te water 
gelaten. Vanaf 1 juli 2022 is VMG Yachting exclusief dealer van Arcona Yachts voor 
de hele Benelux. 

 
VMG Yachting  | +31 (0)85-0060194  |  www.vmgyachting.com

The Tall Ship Races zijn van 
22 tot en met 25 juli in Antwerpen
Deze zomer meren 43 van de mooiste historische zeilschepen weer aan 
in Antwerpen voor de zevende editie van The Tall Ship Races. Tijdens het 
driedaagse evenement zijn de schepen te zien aan de Scheldekaaien, Het 
Kattendijkdok en de dokken rond het Museum aan de Stroom. The Tall 
Ships Races bestaan uit twee wedstrijden. De eerste vaart van Esbjerg 
in Denemarken naar het Nerderlandse Harlingen, waarna de schepen 
doorvaren naar Antwerpen. De tweede race vertrekt op 25 juli in Antwerpen 
en zet koers naar Aalborg in Denemarken. Burgemeester De Wever: “The Tall 
Ship Races brengt de kathedralen van de zee naar Antwerpen en zorgt voor een 
unieke ontmoeting tussen geschiedenis en heden in het hart van onze stad. Samen 
met velen kijk ik dan ook enorm uit naar dit prachtige evenement.” Iedereen is welkom 
om de schepen te bezoeken en de bemanning te ontmoeten. Verder staan er tal van 
activiteiten op het programma die de Antwerpse binnenstad zullen laten bruisen, aldus 
de organisatie. 

 
The Tall Ship Races  |  www.tallships.antwerpen.be

Een grote groep mensen heeft vroeger wel 
eens gezeild op een klein of groter schip. 
De niveauverschillen zijn vaak groot en dan 
kan het best spannend zijn om het water 
weer op te gaan. Daarom biedt SailFan 
zeilinstructie op eigen niveau. Een nieuw 
concept waar volgens oprichter Hank Snel 
behoefte aan is. Hank is zelf watersporter in 
hart en nieren. Het wedstrijdelement is hem 
niet vreemd, maar lesgeven en coaching 
zit hem in het bloed. Met ‘ziel en zaligheid’ 
geeft hij zijn kennis en ervaring door aan 
mensen die ook van de zeilsport houden. 
Volgens Hans is de cursus ideaal voor 
diegenen die al enige ervaring hebben met 
het zelfstandig besturen van een zeilboot, 
maar behoefte hebben aan het vergroten 
van het zelfvertrouwen en het leren omgaan 
met onverwachte gebeurtenissen. De 
cursus is praktisch van opzet via het 
principe ‘leren door ervaren’. Uiteraard 
komen ook de meer theoretische zaken aan 
bod zoals kaartlezen, vaarreglementen en 
getijden en stromingen. 
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Arcona Yachts kondigt 
verkoop aan van de eerste Arcona 50
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Leer zeilen op een 
kajuitjacht bij SailFan


