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‘De wind maakt geen onderscheid’ en met die gedachte doet SailWise op 26 en 27 
augustus mee met de 24 uurs zeilrace over de Nederlandse wateren. De stichting zoekt 
mensen met een beperking die mee willen zeilen. SailWise schipper Rinke Bergsma: 
“Iedereen wil natuurlijk winnen, maar nog belangrijker vinden wij dat iedereen mee kan doen. 
Of je nu in een rolstoel zit of niet.” Daarom doet SailWise mee met de catamaran Beatrix, 
die volledig aangepast en rolstoeltoegankelijk is. Het schip wordt gebruikt voor zeilvakanties 
over de Friese meren. Aan boord is er ruimte om mensen zorg te bieden en dankzij een 
joystick kunnen ook mensen met geen of verminderde handfunctie het schip zelf besturen. 
De Beatrix start de 24 uurs zeilrace op vrijdag 26 augustus in Stavoren. Op zaterdag aan het 
eind van de middag is de finish in Medemblik. Wie mee wil met de Beatrix, kan een e-mail 
sturen naar de organisatie van SailWise. 

SailWise  |  www.sailwise.nl  |  +31 (0)228-350756

Jeanneau Yachts 55:  
Innovatief, gedurfd en origineel

Het nieuwe vlaggenschip van Jeanneau is een direct en 
compromisloos antwoord op de behoeften van zeilers 

die houden van reizen en die schoonheid weten 
te waarderen, aldus de werf. Aan de buitenkant 

krijgt de ‘Dual Cockpit’ een nieuwe betekenis. 
Het achterdek is gewijd aan ontspanning met 
een groot hydraulisch zwemplatform en twee 
zithoeken in een U-vorm en een L-vorm, 
die elk kunnen worden omgebouwd tot 
een zonnedek. De dubbele stuurstand is 
naar voren geplaatst en beschikt over een 
externe kaartentafel met een GPS-scherm en 
stuurautomaatbediening. Allemaal beschut 

door de hardtop en de brede, rondom lopende 
voorruit. Ontworpen als een echt privé-

appartement, beslaat de voorste eigenaarssuite 
tweederde van het interieur. De hoofdingang 

biedt privétoegang tot de eigenaarssuite en komt 
uit op de voorkajuit. Twee hutten met eigen badkamer 

bieden de gasten een perfect onafhankelijke leefruimte en 
zijn toegankelijk vanuit de kuip via twee aparte kajuitgangen. De 

Jeanneau Yachts 55 zal te zien zijn op Boot Düsseldorf in januari 2023. 

Nautisch Kwartier Stavoren  |  www.jeanneau-zeiljachten.nl  |  +31 (0)514-682345

Het vlaggenschip van de werf, de Y9, 
komt voort uit het ambitieuze idee om 
een lichtgewicht meesterwerk te bouwen 
volgens de filosofie van het bedrijf: om 
zeilen terug te brengen naar de essentie en 
om te voldoen aan alle behoeften van de 
klant. Met een lengte van 27.40 meter, heeft 
de Y9 hetzelfde volume van een 100-voet 
jacht. Met een exterieur design en naval 
architecture van Bill Tripp is de Y9 volledig 
gebouwd van koolstofvezel waardoor de 
prestaties geoptimaliseerd worden.  

YYachts oprichter Michael Schmidt zegt: 
“Met een lengte van 90 voet, heeft het jacht 
een goede rating en met het interessante 
sailplan is ze zeker in staat om een aantal 
trofeeën te winnen op de St Barths Bucket, 
de Superyacht Cup of de Maxi Rolex Cup”. 
De Y9 zal samen met een gloednieuwe Y7 
aanmeren bij het Cannes Yachting Festival 
op standnummer SAIL 034. In Nederland 
wordt het merk vertegenwoordigd door 
Advanced Yacht Consulting. 

Advanced Yacht Consulting 
www.advancedyachtconsulting.com 
+31 (0)6-5794391

SailWise zoekt mensen met  
een beperking voor zeilrace
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YYachts 
introduceert de 
Y9 tijdens Cannes 
Yachting Festival


