Watersportnieuws: Zeiljachten
YachtFocus Magazine 92 - juni 2012

Sea Independent exclusief verkoper van Zeeman-jachten
Zeeman Jachtbouw heeft Sea Independent gekozen als exclusieve verkoopvertegenwoordiger van haar zeiljachten.
Arne Zeeman, directeur van
Zeeman Jachtbouw: “Na de grote belangstelling in onze Zeeman 41 op Boot
Düsseldorf dit jaar, zochten wij naar
mogelijkheden om onze vleugels internationaal uit te slaan. Aangezien Sea

Independent over de gehele wereld met
eigen agenten werkt, was de keuze voor
deze samenwerking snel gemaakt.” Ook
Marcel Borgmann van Sea Independent
spreekt lovend over de samenwerking.
Borgmann: “Wij zijn trots dat Zeeman
Jachtbouw voor ons heeft gekozen
aangezien de werf mooie en kwalitatief
goede schepen bouwt. Dat hiermee

Nieuwe Grand Soleil 43 performance
cruiser

De Italiaanse werf Cantiere del Pardo
onthult haar productontwikkelingplannen en kondigt hierbij de lancering van
een nieuwe 43 performance cruiser
aan. Het nieuwe model vult de huidige
reeks bestaande uit de GS 54, GS 50,
GS 46 en de onlangs gepresenteerde
GS 39 aan. De Grand Soleil 43 is zo
ontworpen dat deze maximale zeilprestaties in combinatie met stijl, zeewaardigheid en comfort levert, aldus de
werf. Voor het ontwerp is een beroep
gedaan op America’s Cup Designer
Claudio Maletto. Het resultaat van Maletto’s werk is een romp met een laag

oppervlak, een sterk achterschip en
een zeer efficiënte kiel in een ‘T-vorm’.
De speciale carbonformule zorgt voor
een maximale stijfheid, maakt het jacht
in hoge mate bestand tegen torsiebelasting en houdt de boot licht. Veiligheid en comfort voor passagiers wordt
verzekerd door onder meer de ruime
en ergonomische cockpit, het zwemplateau die toegang tot de zee vergemakkelijkt en de brede doorgangen.
De indeling van de nieuwe GS 43 biedt
ruimte voor drie hutten en twee natte
cellen, een grote L-vormige kombuis,
een eethoek geschikt voor 6 personen
en een praktische kaartentafel.
For Sail Yachting is de Nederlandse
dealer van het Italiaanse zeiljachtenmerk Grand Soleil.
For Sail Yachting
T: 0111-676131
www.forsailyachtbrokers.nl

West Yachting levert nu ook VILM
zeiljachten
West Yachting, reeds bekend als
importeur van Hanse Yachts, is nu ook
importeur van het eveneens Duitse
VILM Yachts. De kleine maar bekwame
werf in Rügen maakte voorheen voornamelijk motorsailers en is nu hard
bezig om opnieuw de zeilermarkt te
betreden met de nieuwe VILM 41 CR
en VILM 37. De VILM 37 wordt geïntroduceerd als een zeiljacht met een
klassieke lijn en een hypermodern onderwaterschip. Het bevat een tijdloos
design, een uitgebreide dekuitrusting
en een comfortabel interieur en exteri-

wederom de internationale kracht van
onze organisatie bewezen wordt, is
natuurlijk niet onbelangrijk.” De meeste
Sea Independent-kantoren zullen de
Zeeman 41 en 52 in hun portfolio opnemen.
Sea Independent
T: 0229-279753, www.seaindependent.comwww.zeemanjachtbouw.nl

Grevelingen
Yachting officieel
Najad-dealer
voor de Benelux
Grevelingen Yachting is sinds april
2012 officieel partner geworden van
Najad en Nord West voor Nederland,
België en Luxemburg. Het bedrijf in
Scharendijke heeft daarmee de vertegenwoordiging verworven van beide
merken in de gehele Benelux. Vorig
jaar oktober is Najad overgenomen
door de eveneens Zweedse jachtwerf
Nord West Yachts van Benny Martinsson, die al 25 jaar motorboten maakt
in het topsegment van de markt. Najad
bouwt zeiljachten ook in de top van de
markt. Directeur Kees Hundersmarck
van Grevelingen Yachting is blij met de
vertegenwoordiging en met de overname van Najad door Nord West. “Benny
Martinsson is een echte vakman, een
botenbouwer in hart en nieren. Hij kent
elke fase van het bouwproces.”
Najad Benelux
T: 0111-671490
www.najad.nl

eur. Gebaseerd op dezelfde romp als
de VILM 37 biedt de nieuwe VILM 115
mooie mogelijkheden voor liefhebbers
van deksalonjachten. Ook bij slechte
weersomstandigheden zal dit schip
volgens de werf het gewenste comfort
bieden. Beide zeiljachten zijn ontworpen door het bureau van Jüdel & Vrolijk
en worden aangeboden door
West Yachting in het Friese Workum.
West Yachting
T: 0515-540080, www.vilm-yachts.nl /
www.vilm-yachts.de
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