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Jongert start nieuwe modelreeks
met de 3200P
Voortbordurend op de Moderne lijn van
Jongert, is de zogenaamde ‘Performance lijn’, een spannende aanvulling
op de Jongert-reeks. De uitzonderlijk
gladde lijnen dragen bij aan het aantrekkelijke design, terwijl het onderliggende
ontwerp er ook op gericht is om de boten bij regetta’s goed te laten presteren.
Het huidige jacht in aanbouw is 32 meter
in lengte en krijgt de naam 3200P. Het
is het eerste zeiljacht binnen de nieuwe
reeks van Performance jachten, waarbij comfort en kwaliteit gecombineerd
worden. Het design van de boot komt
van ontwerpstudio Rhoades Young. De
romp-lijnen zijn getekend door Doug
Peterson, die al meerdere ontwerpen

voor Jongert op zijn naam heeft staan.
De Jongert 3200P kent geavanceerde
innovaties zoals een ophaalbare kiel en
prestatiegerichte rompvorm waarmee dit
jacht een goede kans maakt uit te blinken op de regattaraces. Ook is het goed
mogelijk te ontspannen op dit jacht. Vanuit het stuurhuis kan men genieten van
een adembenemend, panoramisch uitzicht. Daarnaast bevat het jacht ook een
privéstrand-platform. De Performance
lijn van Jongert zal uiteindelijk bestaan
uit een 28, 32, 36 en 40 meter versie.
Jongert
T: 0227-549400
www.jongert.com

Breehorn introduceert deze zomer als
kleinste schip in de range een door Koopmans getekende Breehorn 31. Als basis
hiervoor zijn de mallen van de Victoire 933
aangeschaft. Lars van den Berg, eigenaar
van Breehorn, hierover: “We onderzochten
de mogelijkheden voor een kleiner schip
in de range en hoorden toen dat de mallen van de Victoire 933 te koop waren.
We hebben dit schip altijd één van de
beste 31 voeters gevonden. Het ontwerp
stamt uit de tijd dat Koopmans onze Breehorn 37 tekende en is vrijwel op dezelfde
leest geschoeid. Zijn schitterende zeileigenschappen en comfort maken het een
volstrekt logisch nieuw lid van de familie.”
De komende weken verbetert de werf het
schip samen met Dick Koopmans jr. Zo
wordt de romp-dekverbinding in lijn gebracht met de huidige Breehorns en zal het
schip waarschijnlijk van een lichter sturend
balansroer worden voorzien. Het interieur
wordt afgewerkt op het niveau dat bij de
werf hoort maar zal in opzet nauwelijks veranderen. Met de 31 mikt Breehorn op zeilers met kleine gezinnen die het IJsselmeer
of Zeeland als thuiswater hebben, maar
eens per jaar ook langs de kust naar het
buitenland willen.

Breehorn
T: 0514-592233
www.breehorn.nl

Serry benoemd tot nieuwe importeur Dufour zeiljachten

Met het importeurschap van Dufour zeiljachten gaat Serry Jachtwerf & Jachtmakelaardij terug naar haar roots op het
gebied van verkoop van nieuwe zeilschepen. “Uiteraard zijn we er trots op dat
Dufour, een merk met uitstraling en van

wereldklasse, een merk dat haar sporen
heeft verdiend in de wereld van zeilen,
voor Serry heeft gekozen,” aldus Anja
Tijdhof van Serry Jachtwerf & Jachtmakelaardij. De eerste Dufour 410 Grand
Large kan al op de werf in Loosdrecht be-
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zichtigd worden. “Een prachtig en innovatief zeiljacht, ontworpen om de schipper en de bemanning optimaal comfort te
bieden. De stuurpositie geeft de schipper
perfecte ruimte voor het manoeuvreren,
terwijl de bemanning kan genieten in de
ruime kuip,” aldus de medewerkers van
Serry. De werf in Loosdrecht is al gereed
om geïnteresseerden over de range zeiljachten van Dufour te informeren. Ook
zijn alle Dufour-eigenaren van harte welkom voor alle technische vragen, onderhoud, reparatie en onderdelen.
Serry Jachtwerf & Jachtmakelaardij
T: 035-5823404
www.serry.com
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