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Contest Yachts, dat in Europa een leidende positie heeft als 
jachtbouwer van luxe performance zeiljachten, is verheugd voor 
2023 een dubbele wereldprimeur aan te kunnen kondigen: de 
Contest 49CS met achterkuip en de Contest 50CS met centrale 
kuip. Het verschil in ontwerp en indeling toont hoe de werf de 
50-voeters geheel naar wens kan aanpassen. Voor zowel de 49CS 
en 50CS is Judel/Vrolijk erin geslaagd de juiste balans te vinden 
tussen een modern vrijboord en maximale breedte doorlopend 
tot aan de spiegel. Dit heeft geresulteerd in extra stahoogte door 
het hele schip en meer ruimte in de breedte in de salon. Beide 
jachten voldoen 100 procent aan alle Lloyd’s Register eisen. Dat 
geldt ook voor het ingenieuze panoramavenster in de achterhut 
van de 50CS dat geïntegreerd is in de achterwand en vrijkomt als 
het zwemplatform wordt uitgeklapt. De nieuwe 49CS en 50CS zijn 
bovendien de eerste jachten van Contest Yachts die een volledig 
elektrische voortstuwing als optie hebben.
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Saffi er Yachts introduceert de nieuwe 
elektrische Saffi er Se 24 Lite
Hoewel het de kleinste daysailer in de elegante serie is, belooft de 
werf niet alleen een opvallend uiterlijk maar ook ultieme snelheid 
en hoge prestaties. Zeilen in volledige controle, single handed met 
alle zeilen bij de hand en dubbele cijfers op het oplaadbare display. 
De omgekeerde puntige boeg snijdt als een mes door de golven, 
waardoor de boot comfortabel en droog te varen is. Een nadere 
blik onthult het familiaire karakter; een grote overzichtelijke kuip 
voor zes personen met zonnedek en gemakkelijke toegang tot 
het water. De op maat gemaakte zonnepanelen zijn geïntegreerd 
om één te zijn met het ontwerp van de boot, waardoor een 
strakke dek lay-out ontstaat en tegelijkertijd genoeg stroom wordt 
opgewekt om de Torqeedo 3,5 kW accu constant op te laden voor 
elektrische aandrijving, altijd en overal. Bezoek Saffi er Yachts op 
hal 16 stand D17 tijdens Boot Düsseldorf van 21 tot 29 januari 
2023 om dit nieuwe model te bewonderen.
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Dit jaar is er de optie om te strijden voor een nieuwe trofee binnen 
The Ocean Race, genaamd The Ocean Race VO65 Sprint Cup. De 
race is speciaal gecreëerd voor VO65-teams en wordt toegekend 
aan het team dat de beste score behaalt over 
drie verschillende etappes van de race: van 
Alicante in Spanje naar Cabo Verde, van 
Aarhus in Denemarken naar Den Haag 
en van Den Haag naar Genua in Italië. 
Phil Lawrence, Race Director van The 
Ocean Race: “Deze nieuwe trofee stelt 
een nieuwe generatie zeilers in staat 
om waardevolle ervaring op te doen 
in The Ocean Race. De deelnemende 
VO65-teams krijgen daardoor aanzienlijke 
offshore race exposure.” Het jonge 
Nederlandse team JAJO, onder leiding van 
de 27-jarige schipper Jelmer van Beek kan niet 
wachten: “We kijken ernaar uit om drie ongeloofl ijke legs te racen 
tegen concurrentie van topniveau.” De eerste In-port race voor 
The Ocean Race VO65 Sprint Cup start op 8 januari in Alicante, 
gevolgd door de offshore etappe Alicante naar Cabo Verde. 
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