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Paragon 31 in showroom van 
De Vaart Yachting

Na de succesvolle HISWA Boat Show 
in de RAI in Amsterdam is de Paragon 31 
van De Vaart Yachting overgebracht 
naar de showroom in Lelystad. De 
31-voeter van Paragon Yachts wordt 
gekenmerkt door een strakke belijning 
en een moderne, innovatieve Scandi-
navische vormgeving. Het combineert 
sportieve prestaties met uitstekende 
zeewaardigheid. Daarbij bevat de romp 
unieke vaareigenschappen, waardoor 
het jacht onder alle weersomstandig-
heden bijzonder veilig en zeker aan-
voelt, zo laat De Vaart Yachting weten. 
De Paragon 31 is hiermee het tweede 
model in een geheel nieuwe generatie 
Paragon schepen die het hele jaar door 

Vripack Design Studio heeft recent een 
nieuw familiejacht in opdracht ontwor-
pen. De Rossomare 115 met een leng-
te van 35 meter is hiervan het resultaat. 
“Zoals met elk nieuwe ontwerp was bij 
de eerste bijeenkomsten de atmosfeer 
rondom onze grote ronde tafel gevuld 
met veel creativiteit, vragen en ideeën,” 
aldus ontwerper Robin de Vries van 
Vripack Design Studio. “In dit geval 
was het brugdek het uitgangspunt voor 
het gehele jacht. De eigenaar heeft een 

gevaren kan worden. Uitgangspunt van 
het concept was de Paragon 25. Er is 
volop bergruimte en een royaal beme-
ten indeling voor gezellige gezinsuitjes, 
dagtrips met vrienden en kennissen, 
reizen, vissen of andere activiteiten op 
zee. De Paragon 31 werd begin maart 
op de HISWA Amsterdam Boat Show 
gepresenteerd. Mocht u niet in de 
gelegenheid zijn geweest de HISWA 
te bezoeken, of wilt u nog eens rustig 
het schip van uw interesse bezichtigen, 
bezoek dan de showroom van De Vaart 
Yachting op de Bolderweg in Lelystad. 

De Vaart Yachting
T: 0320-212341, www.devaartyachting.com

verfi jnde klassieke smaak waardoor 
we het interieur een paar bijzondere 
kenmerken in die stijl hebben gegeven. 
Daarnaast is het ontwerp voorzien van 
een sauna en is er rekening gehouden 
met de mogelijkheid om zowel op het 
bovendek als beneden te zonnen.” 
Nienke Tromp, verantwoordelijk voor 
de marketing en PR van Vripack, vult 
aan: “Bij een familiejacht zie je vaak 
dat de eigenaren closer met hun crew 
zijn. Hier hebben wij als designers ook 
rekening mee gehouden.” Al met al is 
het jacht zodanig ontworpen dat het 
geschikt is voor het beoogde gebruik: 
met het hele gezin de zee op.   

Vripack
T: 0515-436600
www.vripack.com

Vripack ontwerpt familiejacht 
Rossomare 115

Vernieuwde 
President volledig 
afgebrand

Voor het kantoor van jachtmakelaar 
V-Yachting in de Marina Seaport te 
IJmuiden is op zondag 20 februari jl. 
de President 485 volledig afgebrand. 
Het schip had twee nieuwe motoren 
en was onder architectuur ingericht. 
“Het was de mooiste President van dat 
type die ik ook ooit heb gezien”, aldus 
Frank de Visscher van V-Yachting. Na 
een avondje pokeren gingen de bewo-
ners van het 18 meter lange jacht nog 
even een rondje om, waarna het vuur 
plots werd ontdekt. Rond tien voor 
half twee ’s nachts werd de brandweer 
gealarmeerd die direct groot materieel 
inzette om vanaf de kade het vuur te 
bestrijden. De brandweer kon echter 
niet voorkomen dat het schip vrijwel 
volledig in de vlammen op zou gaan.  
Op het moment van de brand waren 
er geen mensen op de boot aanwezig. 
Een bewoner van een boot erachter 
is door de reddingsbrigade met een 
bootje in veiligheid gebracht. Bij de 
brand zijn voor zover bekend geen 
gewonden gevallen. De oorzaak van de 
brand is nog onbekend.

V-Yachting
T: 0255-524464
www.v-yachting.com
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