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Hanse 575: wereldprimeur tijdens de 
HISWA te water 2012

Varen onder de Hollandse brug met de Winner 900 Limited 

Winner Yachts te Enkhuizen lanceert in 
het najaar 2012 de nieuwe Winner 900. 
Ook dit jacht komt uit de pen van Cees 
van Tongeren (Van de Stadt Design). 
Het jacht is leverbaar met twee afgeslo-
ten slaaphutten met 2.10 meter lange 
bedden, goede stahoogte, helmstok of 
stuurwielbediening en met een kielkeuze 

van 1.25, 1.60 (standaard) of 1.90 meter 
diepgang. In samenwerking hebben 
Winner Yachts en Wehmeyer Yacht 
Brokers, Cees van Tongeren (Van de 
Stadt Design) verzocht een zeilplan te 
ontwikkelen welk geschikt is om onder 
de 12.50 meter bruggen in Nederland 
door te kunnen varen. Daarbij moest het 

een snel, wendbaar en comfortabel ‘high 
performance jacht’ worden. Het resultaat 
is de ‘Limited’ geworden. Limited staat 
hierbij voor de doorvaarhoogte. Het jacht 
heeft een bijzonder mooi gesneden, 
uitgebouwd grootzeil, zonder achter-
stag en zonder bakstagen. Bij diverse 
catamaran en wedstrijdklassen al een 
beproefd concept. De ‘Limited’ wordt 
exclusief geleverd door Wehmeyer Yacht 
Brokers en is leverbaar vanaf eind 2012. 
De Winner 900 heeft een CE-categorie 
A-Oceaan certificering en is verkrijgbaar 
vanaf € 77.500,- incl. BTW. 

Wehmeyer Yacht Brokers
T: 035-6940604, www.wehmeyer.nl

X-Yachts verwacht 
de Xp 55 in 2013

De nieuwe Xp 55 van X-Yachts wordt 
in juli 2013 in Denemarken verwacht. 
De Xp 55 wordt volledig ontwikkeld 
door X-Yachts en profiteert daarbij van 
de ervaring van het bouwen van 5000 
jachten sinds 1979. De nieuwe Xp is 
ontworpen voor de sportieve zeiler, 
maar staat ook garant voor zeilplezier 
met het hele gezin. Met een hoogwaar-
dig afgewerkt interieur dat in meerdere 
varianten beschikbaar is en ruimte in 
de spiegel voor een rubberboot laat dit 
schip zien dat comfort niet achterwege 
wordt gelaten. Met de komst van de  
Xp 55 en de Xp 33 in 2013 is de gehele 
lijn performance jachten binnen twee 
jaar vernieuwd. De Xp 44 en de Xp 38 
waren in 2011 de eerste schepen. Eer-
der dit jaar is ook de Xp 50 toegevoegd 
aan de serie.

X-Yachts Holland
T: 036-5369057
www.x-yachts.nl

Met de nieuwe Hanse 575 brengt 
Hanse opnieuw een trendsettend zeil-
jacht op de markt. De hoge mast, het 
doorgelat grootzeil, de zelfkerende fok 
en T-speed kiel garanderen optimale 
zeilprestaties, aldus importeur West 
Yachting. De 575 is ondanks haar leng-
te eenvoudig te varen en zeer geschikt 
voor lange zeereizen waarbij veiligheid 
en comfort voorop staan. Het jacht is 
een ontwerp van Judel & Vrolijk Design 
en is gemaakt met de zogenaamde 

vinylester balsa sandwich constructie.  
Daarbij is de nieuwe Hanse uitgerust 
met een verplaatsbaar lounge-gedeelte 
in de cockpit en bevat het een groot 
badplatform en een dinghy garage, 
een speciaal ontworpen garage voor 
de Williams TurboJet tender. De Hanse 
575 beleeft haar wereldprimeur tijdens 
de HISWA te water in Amsterdam.

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


