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Melges 20 nu ook in Nederland

Na de succesvolle introductie van de
Melges 24-klasse is nu ook de Audi
Melges 20 onderweg naar Nederland.
“Het is de bedoeling dat deze Melges
20 de start van een nieuw wedstrijdveld
stimuleert,” aldus importeur

Hein Ruyten van Hein Ruyten One
Design. “We zijn nu twee jaar bezig met
de Melges 24. Er is al een klassenorganisatie en die groeit gestaag. In 2013
organiseren we zelfs het EK Melges 24.
Dit alles geeft mij nu tijd om de Melges

Yachting Company Muiderzand zet
boten op YachtFocus.com

Sinds begin april worden alle jachten van
Yachting Company Muiderzand ook op
YachtFocus.com te koop aangeboden.
De makelaardij in Muiderzand heeft met
haar verkoophaven aan het IJsselmeer
en vlakbij de Randstad een ideale positie
voor de verkoop van zeiljachten, hoewel
de makelaar ook motorjachten verkoopt. De makelaardij heeft ruimte voor
ongeveer 60 jachten. De prijzen van de
te koop staande boten liggen tussen de

circa € 45.000,- en circa € 750.000,-.
“We onderscheiden ons als ‘oude rot in
het vak’ door een persoonlijke
no-nonsense benadering met speciale
aandacht voor zowel de klant als het
jacht, een volledig dienstenpakket én een
locatie op het allerhoogste niveau,” aldus
Yachting Company Muiderzand.
Yachting Company Muiderzand
T: 036-5369369, www.yachtingcompany.nl

20-klasse op te gaan zetten. Tijdens
onze promotieactiviteiten met de
Melges 24 werden regelmatig vragen
over de Melges 20 gesteld.” De kortere
lengte maakt dat de Audi Melges 20
makkelijk met twee tot drie personen te
varen is. De geringere diepgang zorgt
voor een groter vaargebied.
Ruyten: “In Amerika en Italië zijn momenteel de grootste velden van circa
dertig teams actief. Binnenkort start het
Europese circuit weer in Italië.” Net als
voor de Melges 24 biedt Hein Ruyten
One Design aan zeilers de kans om de
Audi Melges 20 eerst eens uit te proberen. Ruyten: “De geïnteresseerden kunnen zich bij mij melden. Afhankelijk van
het aantal aanvragen uit een bepaald
gebied, gaan we kijken of wij zo dicht
mogelijk bij hen in de buurt een Open
Dag kunnen houden.”

Hein Ruyten One Design
T: 0513-499616
www.heinruyten.com

Snelle verkoop via
YachtFocus.com
Heeft u een zeilboot en wilt u deze
snel verkopen, zet hem dan te koop
op YachtFocus.com. Dagelijks trekt
de site duizenden bezoekers waarvan
een groot gedeelte op zoek is naar
een mooie zeilboot. Profiteer van deze
doelgerichte bezoekers. Voor slechts
€ 39,95 staat uw boot in YachtFocus
Magazine, in de Waterkampioen 2e
HANDS LITE en negen maanden op
drie verschillende botensites, namelijk:
YachtFocus.com, ANWBwatersport.nl
en Scanboat.com.
Biedt u uw boot aan voor een prijs
van € 5.000,- of lager, dan kunt u uw
zeilboot vanaf nu ook gratis online
adverteren. Meer informatie over de
advertentiemogelijkheden als particulier vindt u op pagina 32. Bent u geen
internetfanaat, dan kunt u ook het
formulier op pagina 33 invullen.
www.yachtfocus.com
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