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Verdere expansie 
van DE Yachting 
Medemblik

De Hanse 385: Voortbouwen op succes

iNautica introduceert Italia Yachts in 
Noord-Europa

DE Yachting, vertegenwoordiger voor 
de Benelux van de Zweedse 
zeiljachtenbouwers Malö Yachts en 
SwedeStar, is uitgebreid met een 
jachtmakelaars-bedrijf. Nog geen jaar 
geleden breidde DE Yachting zijn ser-
vice uit met een vaste winterstallinghal 
en ging een samenwerking aan met 
Klerk Yacht Service. Per 15 maart 2011 
hakten Douwe Kutsch Lojenga en Ellen 
Hooning, eigenaren van DE Yachting, de 
knoop door en namen Jachtmakelaardij 
Medemblik over. Nu kan DE Yachting 
alle markten bedienen: aanbod, service 
en onderhoud van zowel nieuwe als 
gebruikte kwaliteitsschepen. “Wij leven 
van kwaliteit. Niet alleen in product, 
maar ook, en vooral, in service. Dat 
ervaren onze klanten en daarom krijgen 
wij niet alleen aanvragen binnen vanuit 
Nederland, maar ook daarbuiten: Duits-
land, Engeland en Denemarken.” aldus 
Douwe. 

DE Yachting
T: 0227–570700
www.deyachting.com

De IY10.98 is een modern ontwerp met 
een klassiek hart, ontworpen voor en 
door zeilers om gemakkelijk en snel in 
comfort te kunnen zeilen. Italia Yachts 
is een nieuw project van een Italiaanse 
wedstrijdzeiler en jachtimporteur, 
ontworpen door Maurizio Cossutti en 
gebouwd door de werf Cantiere Baruf-
faldi. Het schip weegt slechts 4500 kg 
en is door haar torpedokiel zeer stabiel. 
Het schip leent zich uitstekend voor 
vlot toerzeilen of regatta’s. iNautica, 
importeur voor Noord-Europa, is zeer 

enthousiast over de Italiaanse schone: 
“Wat opvalt aan de IY10.98 is haar 
‘retro uitstraling’, haar zeer ruime kuip 
en interieur. Ook de afwerking is op 
zeer hoog niveau. Tel hier de goede 
zeileigenschappen bij op en de IY10.98 
vormt een welkome aanvulling in het 
Performance-Cruiser segment.’’

iNautica
T: 0227-570035
www.inautica.nl 

In navolging op het succes van de 
37-voeter komt Hanse Yachts met de 
Hanse 385. De 370-serie is een enorm 
succesverhaal voor Hanse met meer 
dan duizend gelanceerde boten. Het 
was ook het begin van een lange en 
uitzonderlijke samenwerking tussen
Hanse Yachts en het ontwerpkantoor 
Judel/Vrolijk & co. Samen hebben de 
partners veel baanbrekende jachttypes 
op de wereldmarkt gebracht. De nieuwe 
Hanse 385 is een logische ontwikkeling 
op de voorgaande modellen. De Hanse 
385 bevat 20 procent meer ruimte dan 
de 375 en heeft verbeterde zeileigen-
schappen. De grote kuip is voorzien 
van comfortabele zitplaatsen en er 
is voldoende ruimte voor een dubbel 
wielsysteem (standaard) met een breed 
kruis op het ligplaatsenplatform. Het 
interieur concept is gebaseerd op het 
ontwerp van de grotere Loftstyle Hanse 
modellen. De meubels zijn modern en er 
is extra veel leefruimte. Uiteindelijk biedt 

Hanse een nieuw jacht met uitzonder-
lijk veel apparatuur en een waaier aan 
frisse nieuwe ideeën en details. Zo 
wordt zeilen zelfs nog leuker dan met 
haar voorganger en dat voor dezelfde 
prijs.

West Yachting
T: 0515-540080
www.westyachting.com

Botenbouwer Fora Marine is met de 
RM jachten uitgegroeid tot een werf die 
een lijn van zeer eigentijdse zeiljachten 
op de markt brengt. Marc Lombard, 
de huisontwerper van deze Franse 
jachtwerf, kreeg de vrije hand om de 
nieuwe RM-1260 te ontwerpen waarbij 
de succesvolle lijnen van de RM-1060 
gevolgd werden. Wel kreeg hij richt-
lijnen, zo moest het een performance 
georiënteerd jacht worden. Een jacht 
dat in de top van de Europese jachten 
kan meedoen op het gebied van uiter-
lijk, stijl, ergonomie en performance. De  
elegante RM-1260 is het resultaat.

Holland Marine Hardware, T: 0255-511202
www.rm-yachts.nl

RM-1260 eigentijds 


