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Contest Yachts 
publiceert nieuwe 
foto’s van haar 
vlaggenschip 
Contest 72CS
Contest Yachts heeft nieuwe actiefoto’s 
gepubliceerd van haar vlaggenschip, 
de nieuwe Contest 72CS. Het is de 
grootste Contest die de werf in Medem-
blik ooit verlaten heeft. Romp en dek zijn 
gebouwd via de eigen vacuüm injectie 
methode. Omdat hierbij de minste 
luchtinsluitingen zijn uitgesloten, levert 
dit een ijzersterk product en een Lloyd’s 
certificering op. Behalve op de HISWA 
te Water heeft de boot deze herfst ook 
op de Southampton Boat Show gele-
gen, waar het ruim twintig meter lange 
semi-custom jacht veel lof kreeg. Nu de 
maidentrip er op zit, zal het jacht onder 
het motto van de werf ‘Live.Style.Sailing’ 
de boeg binnenkort naar het zuiden 
wenden. 
 
Contest Yachts 
T: 0227-543644 
www.contestyachts.com

Nominaties HISWA Zeilboot van het 
Jaar 2013 bekend
Op 16 oktober werden tijdens de test-
dagen in Muiderzand de kanshebbers 
voor de HISWA Zeilboot van het Jaar 
2013 genomineerd. De verkiezing is 
een initiatief van de HISWA Amsterdam 
Boat Show. De J70, de Nacra 17 en de 
Hallberg-Rassy 412 zijn in de race voor 
de titel. “Er was sprake van een comfor-
tabele, extreme en een sportieve boot. 
Stuk voor stuk geslaagde concepten 
die toevallig ook meteen de totale 
breedte van de markt aangeven”, aldus 
juryvoorzitter Hugo van Wieringen, 
directeur van Azure Naval Architects. 

De Celeste 36 van Heyman Yachts is 
een cruiser, daysailer en racer in één. 
Het nieuwe Zweedse zeiljacht leent zich 

De J70 wordt door de jury gezien als 
een  makkelijk bedienbare boot, waar-
mee zowel rustig varen als racen moge-
lijk is. De Nacra 17 is een boot van deze 
tijd; de nieuwe generatie catamaran 
zeilen.  De Hallberg-Rassy 412 voldoet 
volgens de jury aan hoge standaarden 
en is netjes afgewerkt. De winnende 
boot wordt bekend gemaakt tijdens 
de openingsdag van HISWA 2013 op 
woensdag 6 maart in Amsterdam RAI. 
 
HISWA Amsterdam Boat Show 
T: 020-5491333, www.hiswarai.nl

goed voor een lang weekend gezamen-
lijk varen langs de kust, maar ook voor 
een dagje plezier voor een solozeiler. 
Ook tijdens een race boekt het jacht 
goede resultaten, zo verwacht ontwer-
per Gabriel Heyman. Bij het ontwerp 
heeft Heyman zich laten inspireren 
door de Amerikaanse daysailers die de 
laatste jaren op de markt gebracht zijn.  
Aangezien zeilboten volgens Heyman 
tegenwoordig voornamelijk voor kortere 
tochten van maximaal een paar dagen 

gebruikt worden, leek dit hem een goed 
uitgangspunt. Andere belangrijke ken-
merken van de Celeste 36 zijn de zeer 
ruime cockpit die zowel open als dicht 
kan en het open interieur met veel licht-
val. Voor racers is er een speciale versie 
met een diepe T-kiel beschikbaar.

Heyman Yachts
T: +46 (0)31-690003 (Zweden)
www.heymanyachts.com

Van 30 november tot en met 2 decem-
ber organiseert het merk Elan haar 
tweede wintershow in het Sloveense 
Begunje, zo kondigt de Nederlandse 
importeur WNE Yachting aan.  
Bezoekers van de show kunnen hier 
samen met architect Rob Humphreys 
alle Performance en Impression crui-
ser modellen van Elan bekijken. Tot 
de getoonde boten behoren de Elan 
210, 310, 350, 450 en i394, i444 en de 

i494. Laatstgenoemde is gloednieuw 
met een exclusief en speciaal voor dit 
jacht ontworpen interieur. Toeleveran-
ciers Garmin, Raymarine, One Sails 
en Nautronic zullen ook aanwezig zijn 
om hun producten en diensten aan het 
publiek te laten zien. Daarnaast krijgen 
de bezoekers een rondleiding aange-
boden waarbij ze een exclusief kijkje bij 
de werf en in de fabriek voor skispul-
len van Elan kunnen nemen. Speciaal  
voor buitenlandse bezoekers is er een 
hotelarrangement geregeld. Inschrijven 
voor de show kan uiterlijk 29 november 
via www.elan-yachts.com.  
 
WNE Yachting 
T: 0168-820203 
www.wne-yachting.nl

Elan Winter Show in Slovenië

Heyman Yachts introduceert de Celeste 36


