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Aantal nieuwe zeilboten op 
YachtFocus.com groeit gestaag

Zeiljacht Cobra 33 goed getest door zeilexperts

De Cobra 33, een performance cruiser 
voor sport en familie, is getest door 
een team van de Waterkampioen. Als 
belangrijke pluspunten werden de 
originaliteit, de goede zeileigenschap-
pen en de gunstige prijs/kwaliteitver-
houding genoemd. De Cobra 33 is in 
twee uitvoeringen getest. Zowel de 
uitvoering met een vaste kiel (diep-
gang 1,65 meter) als een versie met 
midzwaard werden onder de loep 

genomen. De boot met de vaste kiel en 
doorgelat grootzeil loopt aan de wind 
bij 13 knopen ongeveer 6  knopen. 
Door de geringe golfslag kan deze 
boot tot 35 graden aan de wind varen, 
de midzwaardboot een paar graden 
lager. “Uitstekend”, aldus de testers 
van het watersportblad. De ruime kuip 
is heerlijk voor de ware zeilers en het 
interieur is doeltreffend ingericht, eerlijk 
ingetimmerd met licht mahonie en biedt 

het nodige comfort. De Waterkam-
pioen geeft aan dat er met de Cobra 
“iets eigenwijs komt aanzeilen op de 
markt”. De Cobra wordt ontworpen 
en gebouwd in Polen. In 2005 is de 
werf begonnen met de bouw van deze 
schepen, waarbij er oorspronkelijk 
aan de verhuursector werd gedacht. 
Huurders waren dermate enthousiast 
dat de boot in productie werd geno-
men voor verkoop. Abele de Jong, de 
nieuwe eigenaar van importeur 
Tornado Sailing uit Makkum reageert: 
“De Poolse werf Rufi reageert heel po-
sitief op aanwijzingen en opmerkingen 
van onze klanten en passen dit graag 
aan in het ontwerp”.

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

YachtFocus.com staat al jaren bekend 
als een site met een groot botenaan-
bod. Met name in de zeilbotensector 
is de site erg actief. Hierbij beperken 
we ons niet tot het gebruikte aanbod, 
ook het aanbod in nieuwbouw wordt 
steeds uitgebreider. Afgelopen maan-
den is er veel aandacht besteed aan 
de beschrijving van nieuwe boten, die 
zelfs een apart tabblad op de site heb-

ben gekregen. Van elke boot worden 
alle beschikbare specificaties, PDF’s, 
films en foto’s getoond. Diverse merken 
als C-Yacht, Dufour, Jeanneau, Bavaria,  
Beneteau en Dehler zijn inmiddels 
al uitgebreid beschreven. Komende 
maanden komen nog veel meer merken 
en dealers aan bod. Bent u aan het 
oriënteren voor een nieuw zeiljacht, kijk 
dan altijd eerst op YachtFocus.com. 

Schepenkring 
Lelystad en Bon 
Yachts werken samen
Schepenkring Jachtmakelaardij Lelystad
en Bon Yachts kondigen een samen-
werking aan. Beide bedrijven, die wel
zelfstandig blijven, gaan hun krachten
bundelen om de klanten beter van
dienst te kunnen zijn. Op deze wijze
probeert het duo de kans om schepen
te verkopen te vergroten en in de toe-
komst een groter aandeel in de markt
te veroveren. De occasions van 
Bon Yachts zullen aan de verkoopstei-
ger van Schepenkring op Flevo Marina 
te Lelystad te bewonderen zijn.

Schepenkring Lelystad  
T: 0320-279856 
www.schepenkring.nl

Bon Yachts 
T: 0320-262229
www.bonyachts.com


