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DELPHIA 46 CC PREMIÈRE

De Delphia 46 CC is het eerste jacht 
van deze werf met middenkuip en 
deksalon. Delphia’s staan bekend om 
hun prima kwaliteit, zo ondervond 
YachtFocus tijdens twee tests enige 
tijd geleden. Met deze middenkuiper 
worden daar nu ook luxe en comfort 
aan toegevoegd. Het ontwerp komt 
van Andrew Skrzat, terwijl het interieur 
gestileerd is door Birgit Schnaase, die 
we onder andere ook van Hanse Yachts 
en Contest Yachts kennen.

Tornado Sailing
T: 0515-559260
www.tornado-sailing.nl 

Specifi caties:
LOA: 14,48 m
Romplengte: 14,03 m
Breedte: 4,48 m
Diepgang: 2,30 m
Waterverplaatsing: 14 000 kg
Ballast: 4 500 kg
Brandstof: 300l
Water tank: 600l
Grootzeil: 91,00 m2
Genua: 111,00 m2
CE Category: A-6 Pers
Design: Andrzej Skrzat
Interieur: Birgit Schnaase / 
 Schnaase Interior Design

MESSINK YACHTING BENOEMD TOT 
HOOFDDEALER VAN DEHLER

JUBILEUM VAN DEN 
BOSCH YACHTING: 
25 JAAR DE WIND IN 
DE ZEILEN

Hanse Yachts, waartoe Dehler sinds 
enige tijd behoort, heeft Messink Yach-
ting in Enkhuizen aangesteld als im-
porteur voor Nederland. Dehler bouwt 
zeiljachten met een sportief karakter 
voor een betaalbare prijs, zo omschrijft 
Messink het merk. Innovatie speelt 
hierin een belangrijke rol. Sinds de 
oprichting van de werf in 1963 zijn er 
26.000 boten gebouwd, bericht Mes-
sink ons: “Het merendeel hiervan is 
nog steeds op het water te vinden. Dit 
kenmerkt de degelijkheid van Dehler.” 
De werf van Messink Yachting ligt in 
het hartje van Enkhuizen en dat biedt 
voordelen: “Met eigen ligplaatsen, een 

Kijk in een willekeurige jachthaven langs 
het IJsselmeer of in Zeeland en het zal 
niemand ontgaan welk stempel het merk 
Bavaria op de Nederlandse markt heeft 
gedrukt. Grondlegger van dit succes 
is Van den Bosch Yachting, al 25 jaar 
de Bavaria importeur van Nederland. 
Op 4 december jl. was het precies 25 
jaar geleden dat Ben van den Bosch de 
Bavaria naar Nederland haalde. Daarom 
start Van den Bosch Yachting met een 
jubileumactie, waarbij klanten tot 28 
februari 2011 volop kunnen profi teren 
van tal van voordelen en cadeaus. De 
eerste 10 kopers in het jubileumjaar 
maken zelfs kans op een extra korting 
van € 10.000,-. Vincent Meijer, directeur 
van Van den Bosch Yachting legt de 
missie uit: “Wij willen zeilers volop laten 
genieten van geweldige boten en goede 
service. Inmiddels hebben we zo’n 2.000 
zeiljachten verkocht aan klanten die net 
zo gepassioneerd en bevlogen zijn als 
wij. Niet voor niets is Van den Bosch 
Yachting een begrip in watersportmin-
nend Nederland, Duitsland en België. 
We zijn immers als importeur van de 
prachtige merken Bavaria en Dehler één 
van de grootste vertegenwoordigers van 
seriezeiljachten in de Benelux.” 

Van den Bosch Yachting
T: 036-5369333
www.vdby.nl

verwarmde loods voor de winterstal-
ling, een eigen jachtservice en goed 
opgeleide jachtservice medewerkers 
is alles voor een goede service binnen 
handbereik.” De nieuwe hoofddealer 
laat weten dat Van den Bosch Yachting 
in Muiderzand Dehler blijft verkopen 
als subdealer van Messink Yachting. 
Ook West Yachting in Workum en Wil-
lemstad, dat is gelieerd aan een Duitse 
dealer van Dehler, kan de jachten 
leveren. 

Messink Yachting
T: 0228-322780
www.messinkyachting.nl 

nieuwe zeilboten | 35


