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On Deck/Imhoff officieel partner van Batavia Sailing Center

On Deck/Imhoff en het Batavia Sailing
Center, het match- en teamracecentrum
van Nederland, zijn een driejarige samenwerking overeengekomen. Daarmee
is On Deck/Imhoff na Batavia Stad en
Winner Yachts de derde partij die zich
als officiële partner aan het nieuwe
zeilcentrum in Lelystad verbindt. On
Deck wil haar merken graag onder de
aandacht brengen in zeilend Nederland
en de activiteiten rondom het Batavia

Sailing Center vormen daarvoor een uitstekend platvorm, aldus de organisatie.
Onderdeel van deze overeenkomst is de
promotie van Imhoff Technical Sailing
Wear, zowel voor de topwedstrijdzeilers van het Batavia Sailing Center als
aan de leden en de comitéleden die
betrokken zijn bij de organisatie van de
nationale en internationale wedstrijden.
Tijdens de komende Silverfleetraces
van 23 en 24 juni jongstleden werd de

Nieuwe Najad jachten bezeilen
de zeven zeeën

Een groep nieuwe Najadschepen
trotseert deze zomer de zeeën. Zowel
een Najad 355, als een Najad 380 en
verschillende Najad 440 CC jachten
zijn geleverd en zeilen nu over de oceanen. De productie van de Najad 440
CC is begin juli stilgezet, maar zal na
de zomervakantie weer hervat worden, waarna ook een paar Nord West
motorboten, een Najad 460 en een
Najad 410 gebouwd worden. De werf
laten weten dat er dit jaar verschillende
Nord West schepen naar Zuid-Europa
gegaan zijn. Zo is een Nord West 370
SportsTop vanaf de werf in Zweden
rechtstreeks naar Port Grimaud aan

de Franse Riviera gevaren. Een Nord
West 420 Flybridge maakt een toer
door Europa. Het jacht ging via Sint
Petersburg via de Russische kanalen
naar de Zwarte Zee. Vervolgens vaart
het jacht via de Middellandse zee weer
terug naar Scandinavië. Begin september is Najad ook op de Hiswa te water
op de NDSM-werf te vinden. Vertegenwoordigers Staffan Asp en Kees
Hundersmarck heten u hier welkom.

Najad Benelux
T: 0111-671490
www.najadbenelux.nl
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samenwerking voor de eerste maal
zichtbaar. Fettje Osinga, manager van
het Batavia Sailing Center, is bijzonder verheugd over de samenwerking:
“Het is heel prettig als een A-merk als
On Deck/Imhoff zich voor een langere
periode aan je organisatie wenst te
binden. Niet alleen verzekeren wij ons
hiermee van een partner die actief haar
merken onder de aandacht wil brengen,
maar vooral van een partij met heel veel
kennis en deskundigheid op het gebied
van bootuitrusting en zeilkleding. We
hebben op dit moment acht boten in de
vaart en met de kennis van On Deck/
Imhoff kunnen we die in een perfecte
staat brengen en vooral houden.”
Batavia Sailing Center
T: 06-54234393, www.bataviasailingcenter.nl

Bavaria: tweede
Vision model
deze herfst klaar

Na de succesvolle première op Boot
Düsseldorf heeft de Vision 46 van
Bavaria een positieve respons ontvangen van zowel klanten als de pers.
Het volgende model in de nieuwe luxe
zeiljachtencollectie is nu in ontwikkeling.
De nieuwe Vision 42 bevat dezelfde
functies en innovaties als haar grote
zus en zal vanaf dit najaar beschikbaar
zijn. Bij beide jachten ligt de nadruk
op comfort en design. Net name de
geïntegreerde lounge in de cockpit en
de royale ruimtes in de hutten maken
de nieuwe Vision 42 een luxe jacht met
extra comfort voor langere reizen. Innovatieve functies, zoals het ’Dock en
Trim Control’ systeem dat speciaal voor
Bavaria ontworpen werd, zorgen ervoor
dat de Vision 42 gemakkelijk te hanteren is, zowel voor een enkele bestuurder als met een grotere bemanning.
Van den Bosch Yachting
T: 036-5369333
www.vandenboschyachting.nl
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