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Targa 32 winnaar Motorboot
van het Jaar 2012

De Targa 32 is benoemd tot Motorboot
van het Jaar 2012. De werf geeft aan
erg trots te zijn op de prestigieuze titel.
De prijs werd uitgereikt in Londen. Targa
viel de afgelopen zes jaar al vaker in de
prijzen. Zes keer behoorde een Targa
tot de finalisten en drie keer kwam een
Targa-boot als winnaar uit de bus. In
2007 kreeg de Targa 31 de titel, in 2009
de Targa 44 en in 2012 dus de Targa 32.
De jury roemde onder meer de stabiele
ligging op het water, de goede bouw-

kwaliteit en de verbeterde accommodaties. Daarbij noemde de jury de Targa 32
één van de beste allround boten met een
lengte onder de 40 voet. De Targa 32 is
te zien op Boot Düsseldorf. De Targa 35
- die veel gelijkenis vertoont met de
32 - is te bezichtigen bij Skips Yachting
in Lelystad, de Nederlandse dealer.

standaard uitrusting van de boot behoren
onder meer een ruime slaapkamer met
frans bed, een aparte douche, een boiler,
een toilet, een keuken met 3-pits gasstel,
een 65 liter koelkast, een ruime rondzit,
een kersen interieur met complete stoffering, een geluidsisolatiepakket, een kuiptent, een RVS railing en een zelflozende
open kuip met formica teak. De nieuwe
Holland Trend 32 heeft een vraagprijs van
€ 119.900,-.

Boot Düsseldorf 2013 markeert de volgende mijlpaal binnen de rijke geschiedenis van Contest Yachts. Gedurende de
laatste 50 jaar heeft Contest Yachts een
wereldwijde reputatie opgebouwd met
haar zeiljachten. Tijdens het evenement
presenteert de beroemde Nederlandse
werf de wereldpremière van haar allereerste motorjacht: de Contest 52MC. Het
jacht combineert de lijnen en verfijning
van een Contest zeiljacht met de snelheid
en het comfort van een luxe motorjacht.
De Contest 52MC, ontwikkeld in samenwerking met ontwerper Georg Nissen en
Vripack Naval Architects, zou bij zowel
(ex-)zeilers als bij enthousiaste liefhebbers van motorjachten de smaak moeten
vallen. Het motorjacht is standaard uitgerust met twee stille Cummins Common
Rail motoren die zijn gesynchroniseerd
met de boeg- en hekschroeven via een
Integrated Docking®-systeem voor een
hoge mate van manoeuvreerbaarheid.
Hoewel de huidige eigenaren kozen voor
de twee grootst beschikbare Cummins
motoren, biedt de werf ook de mogelijkheid van een hybride variant met twee
elektrische motoren voor stille voortstuwing. Het jacht is CE-A gecertificeerd en
voldoet aan alle vereisten voor lange reizen
op binnenwateren, in kustgebieden en op
open water. De Contest 52MC wordt van
19 tot en met 27 januari gepresenteerd
op stand 16/C54 van Boot Düsseldorf.
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Vedette Jachtbouw lanceert
nieuwe modellijn

Vedette Jachtbouw introduceert naast
de Vedette een compleet nieuwe lijn: De
Hollander Trend. De Vedettes hebben inmiddels een gevestigde naam binnen de
Nederlandse jachtbouw. De nieuwe serie
wordt ingeluid met een 32-voeter. “Door
de specifieke digitale ontwerptechniek
krijgt de bouw van de Hollander Trend een
seriematig karakter. Hierdoor kan kwaliteit
gewaarborgd blijven, maar kan deze Hollander Trend 32 voor een aantrekkelijke
prijs verkregen worden. Het uitgekiende
ontwerp biedt een interieur dat vele watersporters zal aanspreken,” aldus Marion
van Veen van Vedette Jachtbouw. Tot de
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