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Nieuw technisch handboek voor
zeilbootkeuringen
Er is een nieuw hulpmiddel voor zeilbooteigenaren: De keuring van een polyester
zeiljacht. Dit zeer complete technische
handboek beschrijft uitgebreid alle facetten die bij de keuring van een polyester
zeiljacht aan de orde komen. Naast het
omschrijven van het keuren en beoordelen van een gebruikt polyester zeiljacht
bevat het boek veel informatie over de
wijze waarop een polyester zeilboot als
geheel is opgebouwd. Daarnaast is er
aandacht voor de aanleg en werking van
de diverse technische en elektrische installaties. Auteur Koos Blonk – zelf jachtexpert - schreef het boek met name om
aspirant booteigenaren wegwijs te maken
op de toekomstige boot en te accentu-

eren waarop bij de aankoop extra gelet
dient te worden. Ook voor zeilbooteigenaren is het een interessant boek om
kennis van de techniek van de eigen boot
op te doen. ‘De keuring van een polyester
zeiljacht’ is 350 pagina’s dik, is rijk geïllustreerd en te koop voor € 34,95.
Uitgeverij Lanasta
www.lanasta.com

Concurrerende zeilmakerijen fuseren

Op 1 november 2013 zijn de twee gerenommeerde Nederlandse zeilmakerijen
Zeilmakerij De Vries en Maritiem Sails samengegaan. Volgens de directies van
beide zeilmakerijen past samenwerken en
verbeteren beter bij deze tijd dan elkaar

beconcurreren. Door de fusie ontstaat een
krachtige en zeer betrouwbare partner in
de watersport: Zeilmakerij De Vries Maritiem. Het nieuwe bedrijf zal zich huisvesten
aan de Vuurtorenweg 1 in Lemmer en biedt
werkgelegenheid aan veertien werknemers.
Het bedrijf richt zich met name op zeilen,
cabrioletkappen, wasserij en tuigage.
Zeilmakerij De Vries Maritiem
T: 0514-562015
www.zeilmakerijdevriesmaritiem.nl

X-Yachts introduceert de X6

X-Yachts introduceert de X6, het eerste
model in een geplande reeks van nieuwe,
snelle toerjachten gericht op ‘blue water
sailing’. Dit model combineert de ruimte
en het gemak van de inmiddels bekende
Xcruising serie met de vooruitstrevende
bouwmethodes van de Xperformance serie. De nieuwe X6 zou garant staan voor

Nieuwe Arcona
380 in aanbouw

aansprekende zeilprestaties, zowel op de
lange afstanden als voor dagelijks gebruik
in het bestemmingsgebied. Veel aandacht
wordt besteed aan de ergonomie en de
systemen in het jacht, zodat het door een
kleine bemanning of zelfs solo goed gehanteerd kan worden. Onderdeel daarvan is
het zeilplan waarin veel opties mogelijk zijn.
De X6 wordt momenteel in samenspraak
met ervaringsdeskundigen en potentiële
klanten verder ontwikkeld met als doel om
de eerste X6 in 2015 te water te laten.

X-Yachts Holland
T: 036-5369057
www.x-yachts.nl
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De bouw van een nieuwe Arcona 380
is gestart. Deze nieuwe 38-voeter zal in
het voorjaar van 2014 al te zien zijn op
de Zweedse wateren. In juni wordt de
Arcona 380 ook in Nederland verwacht.
De prijs is nog niet bekend, maar volgens
de Nederlandse dealers zal dit ongeveer
€ 270.000,- inclusief BTW bedragen.
Hiervoor komt de boot af werf vanuit
Gustavsberg te Zweden. De nieuwe Arcona 380 komt wederom van de tekentafel van Stefan Qviberg. Deze naval architect heeft reeds zijn sporen verdiend
in geslaagde jachtontwerpen en werkt
al vele jaren samen met Arcona Yachts.
De Arcona 380 wordt een elegante perfomance cruiser. Het wordt net als haar
voorgangers een klassiek model, met
eenzelfde niveau van comfort en stijl.
“Dit kan alleen worden bereikt wanneer
er goede harmonie is tussen gevoel voor
mooi houtwerk en klassieke materialen
in combinatie met functionaliteit,” aldus
ontwerper Qviberg. De Arcona 380 wordt
een makkelijk te varen boot, stabiel en
met een bovengemiddelde zeilbeleving.
De romp is een uitbreiding van de lijn die
is begonnen met de succesvolle Arcona
340 die een tweede plaats in de Orci
Kampioenschappen in Santahamina en
een overall overwinning in de Orno Rund
van dit jaar behaald heeft. De hoge stabiliteit wordt bereikt met dezelfde type
kiel als de overige Arcona’s, een stalen
kiel met een loden bulb. Een ondiepe
kiel is ook mogelijk. Dit wordt dan een
t-vormige variant waarmee de stabiliteit
ook gewaarborgd blijft. In Nederland zijn
Rick Hilckmann van Nordic Yachting en
Hans van Kralingen van Jachtservice
Schokkerhaven agenten voor de Arcona
zeiljachten.
Nordic Yachting
Jachtservice Schokkerhaven
www.arcona.nl
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