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VMG Yachting nieuwe
importeur Arcona Yachts

The Ocean Race Den Haag:
nog een klein jaartje te gaan!
Van 11 tot en met 15 juni 2023 is Scheveningen het middelpunt
van weer een groot watersportfestijn, met als hoofdattractie
de beroemdste zeilrace rond de wereld. “Dat The Ocean Race
weer naar Den Haag komt, is voor zeilliefhebbers in Nederland
fantastisch om naar uit te kijken”, aldus Carolijn Brouwer, die in
2018 geschiedenis schreef als eerste vrouwelijke bemanningslid van
het winnende Dongfeng Race Team. Inclusiviteit staat hoog op de
agenda van The Ocean Race. De organisatie streeft naar een gelijke
verhouding van vrouwen en mannen onder de deelnemers

Per 1 juli 2022 is VMG Yachting officieel benoemd tot dealer van
Arcona Yachts in de Benelux. VMG Yachting is al enige jaren
dealer van Najad Yachts en is zeer verheugd met de komst van
het Zweedse merk. Het team van Arcona Benelux is dan ook zeer
gemotiveerd om dit merk bij nog meer zeilers onder
de aandacht te brengen. Arcona Yachts is
al 40 jaar actief en heeft inmiddels vele
prijzen gewonnen. De Arcona 435 werd
bijvoorbeeld nog European Yacht of
the Year in 2019. Arcona Yachts loopt
altijd voorop en daagt zichzelf continu
uit om vernieuwende zeilconcepten
te ontwikkelen. Zo was Arcona de
eerste die alle productiemodellen
zowel in polyester als in carbon
aanbood. Ook zijn alle modellen naast
diesel, verkrijgbaar met 100% elektrisch
aangedreven Oceanvolt motoren. De
basis is en blijft altijd snelheid, veiligheid,
zeilprestatie en comfort. Arcona Yachts bouwt
performance cruisers die bovendien zijn uitgerust met alle comfort
die een mens zich aan boord kan wensen.

in de 2030 editie van de race. Brouwer ziet het enthousiasmeren en
motiveren van vrouwen en jongeren als een doel. “Ik geloof echt dat
we veel jonge kinderen thuis en op de plaatselijke zeilclub kunnen
inspireren. Daarom vind ik het belangrijk om mijn kennis en ervaring
door te geven aan de volgende generatie jonge zeilers. Zij moeten
zien dat dromen haalbaar zijn.”
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The Ocean Race | www.theoceanracethehague.nl

De Sunreef 80, een verhaal
over stijl en ruimte
De Sunreef 80 is een all-round zeilcatamaran, ideaal voor
exclusieve uitjes, charter en overzeese avonturen. Bij dit jacht
draait alles om stijl, ruimte en comfort. Het royale teakgebruik,
de hoge verschansingen en de stijlvolle lijnen onderstrepen de
moderne stijl met een klassiek randje. De werf koos voor een
nieuw concept van de opbouw, waardoor de Sunreef 80 volledig
is in te delen naar de wensen van de eigenaar. De grote centrale
loungeruimte heeft rondom panoramisch zicht en geeft toegang
tot het boegterras aan de voorzijde, die is voorzien van een
gezellige lounge en goed is afgeschermd van zon en wind. Aan
de achterzijde gaat de salon over in de royale kuip, uitgebreid met
een groot platform. Alle ruimtes samen vormen een universele,
open omgeving waar flexibiliteit en vrijheid heersen. De luxueuze
gastenhutten en een weelderige master suite met een dressing
room en een immense badkamer zijn het perfecte decor om
tot rust te komen.
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