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In memoriam:
Zeezeiler
Henk de Velde

Yagra werf in Hellevoetsluis
overgenomen door Vaan Yachts
Vaan Yachts maakt luxe zeiljachten van gerecycled aluminium. De overname biedt Vaan
Yachts de mogelijkheid de groeiambities in Hellevoetsluis te verwezenlijken. Het bedrijf neemt
het terrein, de haven, materieel en alle medewerkers over en zet de activiteiten van Yagra
voort in Vaan Services. Igor Kluin, directeur Vaan Yachts: “Voor Vaan is deze overname een
unieke kans. Een prachtige locatie, voorzien van alle faciliteiten, met schitterend zeilwater
voor de deur. Er heeft in Hellevoetsluis van oudsher jachtbouw plaatsgevonden en het is
mooi die traditie in een moderne, duurzame vorm voort te zetten.” Voor Yagra eigenaren
Caio de Graaf en Krista Voorham biedt de overname kansen om nieuwe activiteiten te
ontwikkelen. Caio: “Wij zijn trots dat wij Yagra in 30 jaar uit hebben kunnen bouwen tot één
van de grootste werven van Zuidwest-Nederland. Met het overdragen van de activiteiten aan
Vaan Yachts ontstaat voor ons ruimte om nieuwe stappen te zetten met Yagra.”

Zeilicoon, schrijver en avonturier Henk
de Velde is op 73-jarige leeftijd in een
verzorgingscentrum te Lelystad overleden.
Hij was al geruime tijd ernstig ziek. De
Velde was een begaafd zeezeiler; hij
voer maar liefst zes keer de wereld
rond, waarvan vijf keer alleen. Ondanks
meerdere pogingen is het hem net niet
gelukt om het wereldrecord solo rond de
wereld te zeilen te verbeteren. Eind jaren
tachtig zeilde hij alleen in 158 dagen rond
de wereld, het wereldrecord stond toen op
150 dagen. Tijdens zijn reizen trotseerde
hij de meest barre omstandigheden,
waarbij hij meerdere keren ternauwernood
aan de dood ontsnapte. Zo raakte De
Velde tijdens z’n derde zeiltocht rond de
wereld vermist door stroomuitval aan
boord. Toen hij werd gevonden, ramde
een Russisch vrachtschip zijn boot en
moest hij met een schedelbasisfractuur
aan land worden gebracht. De Velde werd
regelmatig gevraagd voor lezingen over
zijn avonturen. Ook schreef hij zestien
boeken over zijn reizen.
www.henkdevelde.com
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Verleg de grenzen met de Hallberg-Rassy 50
De winnaar van de European Yacht of the Year Award 2022
in de categorie Luxury Cruiser heeft een waterlijn die maar
liefst 50 cm langer is dan op de Hallberg-Rassy 55. Een
langere waterlijn geeft betere zeilprestaties en tegelijkertijd
meer volume in het interieur, comfort en opslag onderdeks.
De kuip is zeer goed beschut en biedt keuze tussen een soft
top of hard top voorruit met gehard glas met een te openen
middendeel en handgrepen aan de zijkanten. Er is volledig
zicht rondom en de dubbele stuurwielen bieden ruimte voor
diverse apparatuur, maar ook een gemakkelijke doorgang
vanachter de stuurstanden naar voren. De tuigage is modern
en eenvoudig te bedienen. Het voorzeil is licht overlappend,
wat het overstag gaan gemakkelijk maakt, daarnaast is er is
een optie voor een zelfkerende fok. De set-up van de carbon
in-mast furling vermindert de hellingshoek en de loefgierigheid
tot een minimum en verbetert de up-wind prestaties. Kortom:
luxe zeilen zoals het hoort.
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