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De Impression 354 van Elan is in aantocht 
en vervangt hiermee haar voorgaande 
i344. Dit zeiljacht vult de Impression-
lijn aan die, anders dan de sportievere 
Performance-boten, als cruiserjachten 
zijn uitgerust. Zo kent deze lijn onder 
meer ruimere stahoogten en meer berg-
ruimte. De jachten zijn hiermee ook be-
ter geschikt voor langere zeereizen. Het 
ontwerp van de nieuwe Impression 354 is 
wederom modern en is met name gericht 
op de gezinnen die de magie van het zei-
len aan het ontdekken zijn. Het is een vei-
lig jacht dat ook door de minder ervaren 
zeiler gemakkelijk te besturen is. Groot 
voordeel is het verhoogde deksalon dat 
niet alleen zorgt voor een ruime natuur-

Jachtwerf NAZ-schepen ontwikkelt een 
nieuw zeiljacht, de Wanderer 40. Een po-
lyester schip met de voordelen van de 
kleinere modellen, maar met een veel 
grotere ruimte en een stahoogte van 
twee meter door het hele schip. Om de 
ontwikkeling van dit jacht te versnellen 
biedt NAZ-schepen de mogelijkheid om 
te participeren in de financiering. Hiervoor 
introduceert de werf een crowdfunding-
project. “In plaats van financiering via de 
reguliere bank bieden we de bootliefheb-
bers de mogelijkheid om te participeren in 
de ontwikkeling van het nieuwe zeiljacht,” 

Elan kondigt Impression 354 aan

Crowdfundingproject 
voor Wanderer 40 P

For Sail Yachting 
nieuwe dealer van 
Sly Yachts
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Naast de Nederlandse Contest Yachts en 
de Italiaanse Grand Soleil Yachts is For Sail 
Yachting sinds 1 maart 2014 ook dealer 
van de eveneens Italiaanse Sly Yachts. De 
jonge, dynamische zeiljachtenwerf die de 
jachten produceert is in 2005 opgericht in 
Cesena, nabij Rimini. Eind 2013 nam Sly 
Yachts de werf Cantiere del Pardo, waar 
de jachten van Grand Soleil gebouwd wor-
den, over. Met deze overname is For Sail 
Yachting gevraagd ook Sly Yachts te ver-
tegenwoordigen. Jan-Ward van Dantzig 
van For Sail Yachting over het agentschap: 
“De jachten van Sly Yachts zijn voor ons 
een mooie aanvulling waardoor wij naast 
de stijlvolle zeiljachten van Grand Soleil 
nu ook deze performance racers van Ita-
liaanse topkwaliteit kunnen aanbieden. De 
opzet is hierbij hetzelfde als bij Grand Soleil. 
Breskens Jachtservice is importeur van de 
Benelux, waarbij wij als agent voor Neder-
land optreden. Voor aankoopadvies kun-
nen de Nederlandse geïnteresseerden te 
allen tijde bij ons terecht. De technische 
support en oplevering worden verzorgd 
door Breskens Jachtservice.” Sly Yachts is 
een werf in bescheiden formaat en blinkt uit 
in haar custom build mogelijkheden. Voor 
het ontwerp van de jachten wordt gebruik 
gemaakt van de kennis en expertise van 
Studio Lostuzzi Yacht Design & Enginee-
ring, toonaangevend in ontwerpen van ef-
ficiënte en elegante zeilboten voor rustige 
cruisetochten en spannende regatta’s. De 
range bestaat uit jachten variërend van 38 
tot 61 voet. Momenteel is de Sly 38 al te 
bezichtigen bij For Sail Yachting in Oud-
dorp. Ook is het mogelijk een proefvaart te 
maken.  

For Sail Yachting 
T: 0111-676131, www.forsailyachting.nl

vertelt Chiel de Zeeuw van NAZ-schepen. 
NAZ-schepen biedt iedereen die inte-
resse heeft in dit project de mogelijkheid 
aan het project deel te nemen. Hiervoor 
brengt de werf leningdelen uit ter waar-
de van € 5.000,-. Inmiddels is er al ruim 
een ton opgehaald. Bij een bijdrage van 
€ 175.000,- is het project financieel haal-
baar. Het streven is om het demoschip 
als primeur op Boot Düsseldorf 2015 aan 
het publiek te tonen.

NAZ-schepen
T: 0517-430177, www.nazeeuw.nl

lijke lichtinval, maar dat ook bijdraagt aan 
de luxe uitstraling van het zeiljacht. Ver-
der is er de open kuip met snelle toegang 
tot het zwemplateau. Dit plateau wordt 
uitgevoerd in twee maten, waarbij het 
grotere platform de cockpit tijdens het 
zeilen volledig afsluit. In Skradin, Kroatië, 
worden op 25 en 26 april de eerste proef-
vaarten georganiseerd. WNE Yachting, 
de dealer voor de Benelux, verwacht de 
boot op de HISWA te water in septem-
ber te kunnen tonen. De vanafprijs wordt 
€ 112.518,- inclusief de BTW.

WNE Yachting 
T: 0168-820203 
www.wne-yachting.nl


