Watersportnieuws | Zeilboten

Hutting Yachts Cruising Day op
12 oktober
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Verre reizen over zee, de beleving en het
realiseren van de ultieme droom staan
centraal tijdens de Hutting Yachts Cruising Day 2013. Op zaterdag 12 oktober
vanaf 10.30 uur zal de jachtwerf haar
deuren openen om watersporters een
inspirerende en vooral informatieve dag
te bezorgen. Iedereen is welkom om kennis te maken met het Hutting-team en
haar ambities. Tijdens de Cruising Day
kan men een kijkje nemen in en op de
Hutting jachten, verhalen delen met zeezeilers, informatieve lezingen bijwonen,
kennis maken met interessante producten en praten met de vakmensen die de
schepen bouwen en onderhouden. Ook
kunnen bezoekers kennis maken met het
meest recente project onder de noemer

‘Hutting-Specials’. Dit omvat de bouw
van een 9,5 meter lange Limousine-tender getekend door Frank Laupman en
Van Oossanen Naval Architects. Deze
tender wordt custom-build afgestemd op
een megajacht dat momenteel in Italië in
aanbouw is. Daarnaast zullen de specialisten van Hutting Yachts in het kader
van volledige refit, uitleg geven over de
meest uiteenlopende werkzaamheden
aan schepen. Ook andere merken zoals Donkervoort sportcars en Van Der
Gang watches zullen hun producten op
de Cruising Day presenteren. De dag
wordt aangekleed met het aanbod van
een wijnproeverij in ‘wereldwijde wijnen’
gecombineerd met zeewaardige hapjes,
verzorgd door het regionaal populaire
restaurant en wijnhuis ‘ONS’ te Harlingen. Hutting Yachts, gelegen aan de
Stienplaat 3 te Makkum, kan zonder inschrijving bezocht worden.

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

De nieuwe Contest 42CS met
achterkuip lay-out

Op de HISWA te water 2013 presenteerde
Contest Yachts de Contest 42CS als wereldprimeur. Met de komst van de Contest
42CS spreekt de jachtbouwer uit Medemblik zowel gezinnen met kinderen als zeilers die op zoek zijn naar goede zeilprestaties en comfort aan. Begin september zijn
de eerste twee van de reeds drie verkochte 42-voeters op de werf in aanbouw. De
nieuwste generatie Contest jachten is ontwikkeld in reactie op de groeiende vraag
naar een Contest in de 42-voet range met
een dubbele besturing en achterkuip layout. Bij de Contest 42CS zijn drie opvallende exterieur lay-outopties mogelijk. De

Shorthanded versie is voorzien van een
centrale lier in de kuip naast het stuurwiel, van waaruit het grootzeil kan worden bediend. Hierdoor kan de eigenaar
eenvoudig en zorgeloos solo zeilen. De
tweede optie is de Cruising lay-out die
maximale ruimte biedt in de cockpit. De
rails van de grootschoot is gelegen op
de opbouw, terwijl de grootschoot via
een Duits grootschootsysteem naar de
lier in de kuip loopt. Tot slot is er de Performance versie waarbij de rails voor de
grootschoot verzonken is in de kuipvloer
vlak voor het roer. Dit maximaliseert de
potentiële snelheid dankzij de optimale
grootzeil trim. Zowel de Shorthanded als
de Cruising versie kan ook worden voorzien van een lounging cockpit, waarbij de
kuip gescheiden wordt van het roer door
een cirkelvormige rand.

X-Yachts
introduceert
de Xc 35
Begin 2014 zal X-Yachts het nieuwste
model in de Xcruising range, de Xc 35,
presenteren. De Xc 35 is ontwikkeld voor
zeilers die geïnteresseerd zijn in gemakkelijk te varen schepen met veel zeilplezier als hoogste prioriteit. Hierbij gaat
het niet alleen om de snelheid, maar
met name om het gevoel van een schip
met stabiliteit en perfecte balans. De Xc
35 zou garant staan voor comfortabel
cruisen met behoud van uitmuntende
zeileigenschappen. Het mahoniehouten interieur, de ramen in de romp en de
luiken zorgen voor een lichte en knusse
sfeer. De Xc 35 zal gebouwd worden met
twee hutten, een ruime natte cel en voldoende opbergruimte en zal standaard
geleverd worden met teak in de kuip.
Het grote volume van de romp zorgt er
ook voor dat de 30 pk motor, een watertank van 245 liter en een dieseltank
van 165 liter geplaatst kunnen worden.
Deze Xcruiser is gemakkelijk alleen of
met twee personen te bedienen en wordt
aangeboden vanaf € 193.500,- inclusief
BTW. De boot vult de huidige Xc-serie
aan, die bestaat uit de Xc 38, Xc 42, Xc
45 en Xc 50. Naar verwachting zal in mei
2014 de eerste Xc 35 naar Nederland komen. Deze zal dan te bewonderen zijn bij
X-Yachts Holland in Marina Muiderzand.

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

Contest Yachts
T: 0227-543644
www.contestyachts.com
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