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Saffier Yachts presenteert een nieuwe 
versie van de SE 33. De werf noemt deze 
33-voeter zelf de ‘ultimate daysailer’, 
waarbij extra aandacht is geschonken aan 
comfortabel en stijlvol zeilen. Het zeiljacht 
heeft een vloeiend onderwaterschip, mo-
derne kiel en vaste boegspriet. Het schip 
is geschikt voor grotere gezelschappen, 
de kuip bijvoorbeeld biedt ruimte aan 
maar liefst tien personen. De bakboord- 

Sinds 1 juli is Island Packet Yachts Be-
nelux in Jachthaven Waterland Monnic-
kendam de nieuwe importeur van Island 
Packet en Blue Jacket Yachts. Hierdoor 
is Island Packet Yachts, na enkele jaren 
afwezigheid, weer terug op de Neder-
landse markt voor luxe kajuitzeiljachten. 
Het nieuwe bedrijf wordt vertegenwoor-
digd door Peter Baerts die zijn eigen Is-
land Packet 485 heeft aangelegd aan 
steiger B31 in Jachthaven Waterland. 
De productlijn van het zeiljachtenmerk 
bestaat op dit moment uit acht model-
len tussen de 36 en 52 voet. De Estero 
van 36 voet met innovatieve kajuitinde-
ling, de nieuwe ruime IP360, de IP370, 
de IP460, de IP465 met middenkuip, de 

Saffier Yachts introduceert de nieuwe 
Saffier SE 33

Island Packet Yachts terug 
in Nederland

Bestevaer 66ST 
langste zeiljacht op 
HISWA te water
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De Bestevaer 66ST ‘Anabel’ belooft een 
opvallende boot op de HISWA te water 
te zijn. De Anabel is met haar ruim 20 me-
ter het langste zeiljacht op de beurs. De 
werf KM Yachtbuilders uit Makkum roemt 
de boot als goed voorbeeld van een echt 
custom built jacht. Eeuwe Kooi, eigenaar 
van de werf: “De Anabel is ontworpen en 
gebouwd voor haar eigenaar en voor nie-
mand anders. Dat is het mooie van custom 
built bouwen.” De eigenaar wilde een jacht 
waar hij zijn eigen ideeën in kwijt kon. Wat 
hij wilde kon hij niet vinden ‘in de markt’. 
Eén van zijn wensen was om helemaal zelf-
standig en onafhankelijk te kunnen varen, 
zonder walstroom aansluiting, maar met 
een grote accubank, veel zonnecellen aan 
dek en twee grote telescopische windge-
neratoren. Ook ‘veiligheid’ stond op de ei-
senlijst. De mogelijkheid voor ijsversterking 
in de 8mm dikke romp en 10mm dikke 
rompplaten rondom de lift kiel, de stan-
daard geïntegreerde waterdichte schot-
ten, de toevoeging van een waterdichte 
deur en de diepe kuip van waaruit alles 
bediend kan worden, vullen deze eis in. In 
het pilot house is te zien dat de eigenaar 
ook graag helikopter vliegt. Hier is slechts 
één grote stuurstoel gecentreerd geplaatst, 
recht daarvoor een ‘motherboard’ met vele 
meters, digitale panelen en knoppen. De 
Bestevaer 66ST ‘Anabel’ is samen met de 
Bestevaer 49ST ‘Zwarte Raaf’ te bezichti-
gen tijdens de HISWA te water van 2 tot 
en met 7 september in Amsterdam op de 
stand van KM Yachtbuilders (E48).

KM Yachtbuilders 
T: 0515-233000 
www.kmy.nl

IP485 eveneens met middenkuip, het 
splinternieuwe vlaggenschip IP520 met 
achterkuip en ook nieuw dit jaar is de IP 
Cruiser MK2, een moderne motorzeiler 
van 44 voet. Recent heeft Island Packet 
Yachts de nieuwe performance cruiserlijn 
Blue Jacket Yachts ontwikkeld in samen-
werking met jachtontwerper Tim Jackett, 
bekend van onder andere Tartan en C&C 
Yachts. Het eerste model, de Blue Jacket 
40, is in Amerika door het magazine Crui-
sing World meteen verkozen tot Boat of 
the Year in 2014. 

Island Packet Yachts Benelux
T: 06-40382255
www.ipybenelux.com

en stuurboordbanken zijn twee meter 
lang en op het achterdek kan gezond 
worden. Via de half open spiegel stapt 
men makkelijk van en aan boord, voor of 
na het zwemmen. Onderdeks biedt de 
Saffier slaapplaats aan vier volwassenen. 
De kombuis heeft een kookgelegenheid 
met stromend water en een koelkast. Op 
het jacht zijn ook een apart toilet en een 
kledingkast aanwezig. De Saffier SE 33 
heeft een groot vaargebied. Het jacht is 
zeewaardig en onder alle omstandighe-
den zelfoprichtend. Ook die kenmerken 
zullen het gevoel van veiligheid, comfort 
en luxe versterken.

Saffier Yachts
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