
YachtFocus Magazine 107 • www.yachtfocus.com nieuwe boten - gebruikte boten

Watersportnieuws | Zeilboten

Jonkers Yachts presenteert op de HIS-
WA te water 2013 de Maxi 1300 met 
haar nieuwe dek- en interieurlay-out als 
wereldprimeur. De Maxi zeiljachten wor-
den vanaf 2012 gebouwd door de ge-
renommeerde Delphia Yachts werf te 
Olecko (Polen). De werf is samen met 
de ontwerper van de Maxi zeiljachten, 
Pelle Petterson, gestart met een uitbrei-
ding van het modellengamma. Na een 
grondige voorbereiding samen met Pelle 
Petterson is de vernieuwde Maxi 1300 
ontwikkeld. Aan dek zijn de ramen/luiken 
verzonken zodat er geen obstakels meer 
zijn. Het interieur is gemoderniseerd met 
fraaie warme houtsoorten in combinatie 
met  elementen van leder met een con-
trasterend stiksel. De salonbank is ruimer 
gevormd om met meer gasten aan tafel 
te kunnen zitten voor een drankje en een 
hapje. De voorkajuit heeft aan bakboord-
zijde een elegante kaptafel/werktafel 
gekregen en boven en onder het bed is 
extra kastruimte gecreëerd. Daarnaast is 
het gehele schip voorzien van (indirecte) 
ledverlichting en sfeervolle details. 

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

Beneteau innoveert verder en introdu-
ceert de nieuwe Oceanis 38, een zeiljacht 
met een revolutionair concept. De nieuwe 
Beneteau Oceanis 38 beleeft haar we-
reldprimeur tijdens de HISWA te water 
2013 van 3 tot en met 8 september in 
Amsterdam. De zeilboot is voor verschil-
lende doeleinden geschikt. Zo kun je in 
eigen tempo over de (wereld)zeeën zei-
len, single-handed, als echtpaar, met het 
gezin of met vrienden. Het nieuwe ont-
werp stelt de eigenaar in staat om zijn 
eigen lay-out te kiezen. De kajuit-ingang 
verwelkomt in een enkele ruimte waarbij 
de schotten zijn weggelaten. Het zicht 
naar de boeg is vrij en riante banken en 
een doordachte kombuis staan ter be-
schikking. Interieurelementen zijn beperkt 
tot de belangrijkste behoeften. De achter-
zijde is gewijd aan berging en de kuip is 
bevrijd van overbodige zaken. De nieu-
we Oceanis is verkrijgbaar als daysailer, 
weekender en cruiser. De daysailer-versie 
is voor mensen die dagtochten maken 
en korte tijd aan boord verblijven. De 

Maxi 1300 met 
nieuwe deklay-
out en interieur 

Wereldprimeur voor nieuwe 
Beneteau Oceanis 38

Nieuwe koers voor Hutting Yachts
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Hutting Yachts ontwikkelt zich verder. De 
werf groeit hierbij op het gebied van com-
plete refits en het bouwen van one-offs 
in samenwerking met jachtarchitecten. 
Verandering van vraag en aanbod binnen 
de botenbranche heeft voor een strate-
gische herpositionering van het bedrijf 
geleid. Hutting Yachts, bekend van de ei-
gen custom build aluminium zeiljachten, 

is door haar contacten met specialisten 
nu ook volledig inzetbaar voor refits, on-
derhoud en nieuwbouwprojecten waarbij 
Hutting Yachts het project coördineert. 
Het vakkundige team van jachtschilders, 
meubelmakers, timmerlieden en monteurs 
zorgt ervoor dat iedere vorm van refit en 
onderhoud uitgevoerd kan worden. On-
der de noemer Hutting Specials bouwt 
het bedrijf als partner van jachtarchitecten 
de meest uiteenlopende one-offs.  Tjerk 
Hutting, eigenaar van Hutting Yachts: 
“Wij kunnen nu doorgroeien in ons eigen 
topsegment en innoveren in kwaliteit en 
specifiek maatwerk.”

Hutting Yachts 
T: 0515-232023, www.hutting-yachts.nl

Oceanis 38 Weekender is voor enkele 
dagen een uitstekende volgende stap. 
Ze biedt een keuze tussen twee lay-outs 
met 2 of 3 cabins die naar de wens van 
de klant kunnen worden geconfigureerd, 
zoals met open of gesloten cabins, se-
parate douche in de natte cel, een vol-
ledige kombuis en/of een tafel in de sa-
lon en in de kuip. Naar de traditie van 
de Oceanis lijn is de cruiser-versie meer 
conventioneel en geschikt om langere tijd 
aan boord te verblijven. Ook hierbij kan 
gekozen worden voor 2 of 3 cabines. Te-
vens is er een riante kombuis in de sa-
lon, een ruime U-zit voor 6-8 personen 
en een natte cel met separate douche. 
De deklay-out is uitgebreid door onder 
andere de targabeugel voor eenvoudige 
grootzeiltrim. Daarnaast beschikt de 
kuip over een ergonomische stuurmans-
zit en een neerklapbaar zwemplateau. 

House of Yachts Bruinisse 
Nautisch Kwartier Stavoren 
www.beneteau.com


