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Nieuwe serie Faurby Yacht zeilboten

Het is enkele jaren rustig geweest rondom het merk Faurby Yacht, in Nederland
maar ook daarbuiten. Door een hernieuwde samenwerking met de werf in Skaerbaek (Denemarken), een nieuwe eigenaar
met dito management en een mooie serie Faurby zeiljachten, zal dit merk door
Jonkers Yachts in Nederland weer volop
onder de aandacht worden gebracht.
Vanuit Denemarken werden een Faurby
360E en een Faurby 424E vervoerd naar
de internationale botenbeurs Boot Düsseldorf die in januari plaatsvond. Alexander Jonkers van Jonkers Yachts beschrijft
de zeilboten: “De Faurby schepen kenmerken zich door de stijlvolle luxe, functionaliteit en snelheid. De schepen zijn met
liefde en zorg gebouwd uit de beste materialen waar weinig andere werven zich
nog aan kunnen meten in deze tijd.” De
E-modellen hebben moderne optische

lijnen gekregen met afgeronde kanten
en een voetrail inclusief stootrand die uit
massief teak geconstrueerd is. De vallen lopen onderdeks naar de kuip toe.
De sprayhood is mooi geïntegreerd in de
garage van het schuifluik en de vlak verzonken vluchtluiken laten veel licht naar
binnen. Naast het teak interieur worden
er ook mooie wit gelakte essen details
gebruikt. De zeilgarderobe is aangepast
aan de maatstaven van 2013 met mooie
laminaatzeilen, moderne tuigage en een
nieuw ontworpen kiel- en roerconfiguratie in samenwerking met Jesper Bank; de
meervoudig Deense Olympische goudfinalist.

Jonkers Yachts
T: 0111-673330
www.jonkers.org

Schepenkring
Lelystad verhuist
naar DEKO
Marine
Schepenkring Lelystad heeft een nieuwe
locatie gevonden. Na 25 jaar op het Flevo
Marina Trade Center zal deze vestiging
van Schepenkring verhuizen naar DEKO
Marine, de nieuwe locatie vlakbij de Houtribsluizen in Lelystad. Eigenaar Bouke
Thijsseling licht toe: “Deze haven heeft
zeer moderne en uitgebreide faciliteiten,
zoals parkeerplaatsen voor de deur, een
zeer goede kraan en werkplaatsmogelijkheden, een nette lighaven met kunststofsteigers, een goed restaurant en de mogelijkheid de verkoopschepen op deze
A1 locatie zowel op de wal als in het water aan onze klanten aan te bieden. Voor
onze klanten verandert alleen de locatie,
want ook daar hebben wij een eigen
verkoopsteiger ter beschikking met 50
ligplaatsen.” Vanaf 9 maart is de jachtmakelaardij te vinden in het nieuwe kantoor
op het adres Parkhaven 3 in Lelystad.
Het kantoor is gevestigd op de eerste
verdieping. Tot die tijd is Schepenkring/
Jachtmakelaardij Lelystad bereikbaar op
het Flevo Marina Trade Center en via telefoonnummer 0320-279856.

Schepenkring Lelystad
T: 0320-711340 (per 9 maart 2013)
www.schepenkring.nl

HR Zeilen Medemblik voortaan ook dealer van Hyde Sails
HR Zeilen, al jaren servicepunt van Hyde
Sails Nederland, is vanaf nu ook geregistreerd dealer van Hyde Sails. Naast de
tenten en kappen van het eigen merk

kunnen zeilers hier nu ook terecht voor
zeilen, huiken en hoezen van Hyde Sails.
Het bedrijf is gevestigd op Breek 23 in
Medemblik en is ook per boot bereikbaar.
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HR Zeilen
T: 0227-608801
www.hrzeilen.nl
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