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Watersportnieuws | Zeilboten

De nieuwste Dehler 38 en sportieve J/97 
van J/Boats behoren tot de meeste re-
cente innovaties in de zeilwereld. 

Zeilbotendealer Bach Yachting kondigt 
drie wereldprimeurs aan. Op Boot Düs-
seldorf dat 18 januari begint kunnen zo-
wel de Salona 33 en de Solana 60 als de 
Sydney 43 GTS bezichtigd worden. Sa-
lona Yachts en Sydney Yachts zijn ‘dual 
purpose’ zeiljachten, wat inhoudt dat het 
naast sportief cruisen met het gezin ook 
mogelijk is om succesvol wedstrijden te 
zeilen met een complete bemanning. De 
Salona 33 is het resultaat van een inten-
sieve samenwerking tussen professio-
nele zeilers, interieurontwerpers en leve-
ranciers met als doel om een competitief 
en snel zeiljacht te ontwerpen. De 33 is 
het eerste model uit de Salona range met 
standaard een helmstok stuurinrichting 
en optioneel een uitschuifbare gennaker-
boom. De nieuwe Salona 60 is een nieuw 
type luxe semi-custom jacht. De boot 

Waterland Yacht Charter in Monnickendam breidt vloot uit

Drie wereldprimeurs voor 
Salona-werf op Boot Düsseldorf

Y-Toren Race op 
3 en 4 mei 2014
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De Y-Toren Race is al meer dan 40 jaar dé 
opener van het wedstrijdseizoen op het 
IJsselmeer. De wedstrijden worden geor-
ganiseerd door Zeilvereniging Het Y. Dit is 
een van de oudste zeilverenigingen van Ne-
derland met als uitvalsbasis het pittoreske 
dorpje Durgerdam. De wedstrijdbanen lig-
gen rondom Pampus. De professionele 
wedstrijdleiding zorgt voor meerdere starts 
per dag met intensieve up- en downwind 
races. Op zaterdagavond is er catering en 
muziek in de gezellige en authentieke ha-
ven van Durgerdam. Inschrijving staat open 
voor alle ORC gemeten boten, Sportbo-
ten en Eenheidsklassen. Waar de meeste 
wedstrijden kampen met een terugloop in 
het aantal deelnemers is de Y-Toren Race 
al twee jaar groeiende. De editie van 2013 
had 48 deelnemers en de organisatie heeft 
de ambitie om volgend voorjaar 70 boten 
aan de start te hebben. Het inschrijfgeld is 
€ 42,50 inclusief gratis ligplaats van de vrij-
dag voor het evenement tot de maandag 
erna. De Y-Toren Race wordt in 2014 ver-
zeild op 3 en 4 mei.

Zeilvereniging Het Y 
www.zvhety.nl

heeft een sportieve, luxe uitstraling en is 
getekend door de beroemde America’s 
Cup ontwerper Jason Ker. Bach Yachting 
is sinds kort tevens dealer van Sydney 
Yachts. Deze door Jason Ker getekende 
schepen worden door de Salonawerf in 
Kroatië gebouwd. De schepen zijn per-
formance jachten met de nadruk op 
sportief zeilen. De Salona 60 is een snelle 
cruiser-racer met veel ruimte en stabiliteit. 
De Sydney 43 GTS zal komend zomer-
seizoen op de Nederlandse wateren in 
actie te zien zijn. De standnummers op 
Boot Düsseldorf zijn D57 en 77 in hal 16.

Bach Yachting 
T: 0227-570035 
www.bachyachting.nl

Waterland Yacht Charter heeft deze zeil-
boten in de vloot opgenomen. “Heerlijke 
schepen voor een comfortabele vaarva-

kantie met familie, maar ook voor spor-
tieve zeilers die meer knopen uit de wind 
willen halen,” aldus de verhuurder. De 
nieuwe Dehler van 38 voet heeft goede 
zeileigenschappen. De boot is uitgerust 
met een electrowinch voor het grootzeil 
en heeft standaard een gennaker aan 
boord voor zeilers die vaart willen ma-
ken. Met drie comfortabele hutten is het 
schip ook voor een grotere bemanning 
geschikt. De bloedsnelle J/97 combi-
neert een mooi interieur met alles erop 
en eraan, inclusief de vermaarde J/Boat 
zeileigenschappen. Dit prettig zeilende 
schip is ook geschikt voor familiezeilen.

Waterland Yacht Charter
T: 0299-652000, www.waterlandyacht.nl


