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Jachthaven Delta Marina bestaat deze 
zomer vijftig jaar. Reden voor een feestje, 
vinden de medewerkers van de moderne 
jachthaven. De viering van het jubileum 
start op vrijdag 5 september met een 
receptie. Op 6 september volgt er een 
zeilwedstrijd om de Delta Marina Cup 
met aansluitend een slotfeest met buffet 
en muziek. Al vijf decennia biedt de fami-
liejachthaven een beschutte en idyllische 
plek aan het groene Veerse Meer. Inmid-
dels zijn er 700 ligplaatsen voor alle typen 
boten en jachten met daarbij alle sanitaire 
voorzieningen, een hijskraan, een Service 
Center (onder meer van Volvo Penta), 
een spuitcabine, een watersportwinkel 
met technische artikelen en kleding en 

In 2008 verraste X-Yachts de markt met 
de ontwikkeling van de Xcruising serie. 
Nu, 6 jaar, 250 Xcruising jachten en onge-
veer een miljoen nautische mijlen verder 
is de werf klaar voor de volgende stap. 
X-Yachts introduceert de tweede ge-
neratie van de Xc 42 en Xc 45. Enkele 
verbeteringen zijn doorgevoerd, zo zijn 
de zwemplatforms vergroot, is er meer 
bakskistruimte beschikbaar en worden 
er standaard RVS beugels bij de stuur-
wielen gemonteerd. Optioneel kan hierop 
ook de gashendel geplaatst worden. Het 
interieur is volledig gerestyled met nog 
meer daglicht - dankzij de grotere ramen 
in de romp - en meerdere praktische 
oplossingen. Zo is de kombuis opnieuw 
ingedeeld, waardoor deze praktischer 

Feestelijk weekend voor 50-jarig 
bestaan Delta Marina

Vernieuwde Xc 45 als wereldprimeur 
op de HISWA te water

Moody 54 DS 
genomineerd 
voor European 
Yacht of the Year
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De nieuwe Moody 54 DS valt goed in de 
smaak bij de jury van de European Yacht 
of the Year competitie. Het zeiljacht is be-
noemd tot één van de winnaars in de ca-
tegorie ‘Luxury Cruiser’. “Vijf jaar geleden 
kreeg de Moody 45 DS onze waardering en 
erkenning, maar greep toen net naast de 
eerste prijs. De nieuwe 54 DS belooft met 
haar variabele layout zelfs meer comfort en 
maakte bij de eerste tests al een goede in-
druk met haar vaareigenschappen,” aldus 
jury-voorzitter Jochen Rieker. Het unieke 
Moody deksalon concept met als motto 
“Leven op één niveau” is met enthousi-
asme ontvangen. Daarbij vallen het unieke 
comfort, de goede zeilkenmerken, het oog 
voor detail en het onderscheidende design 
in de smaak. Met het gesloten deksalon is 
de boot geschikt voor zowel warmere als 
koudere klimaten en biedt deze bescher-
ming tegen zon, wind en regen. Dit gecom-
bineerd met de beschermde cockpit maakt  
dan de Moody DS 54 ook geschikt is voor 
actieve zeilers die veel tijd op het water be-
steden. In Nederland wordt Moody Boats 
vertegenwoordigd door Nova Yachting.

Nova Yachting
T: 0111-481810
www.nova-yachting.nl

is in gebruik. Ook is er rekening gehou-
den met de inbouw van bijvoorbeeld een 
Nespresso apparaat. LED-verlichting, zo-
wel direct als indirect, in het schip is ook 
standaard, net als grote lades onder het 
bed in de voorhut voor beter toegang-
bare opbergruimte. De nieuwe genera-
tie Xc 45 krijgt een standaardprijs van 
€ 481.600,- incl. BTW en de Xc 42 van 
€ 405.400,- incl. BTW. De eerste Xc 45 
zal als wereldprimeur te bewonderen zijn 
tijdens de HISWA te water bij X-Yachts 
Holland op stand E42. De Xc 42 zal in 
oktober zijn debuut beleven tijdens de 
bootshow in Hamburg.

X-Yachts
T: 036-5369057, www.x-yachts.nl

een verhuurbedrijf van schepen onder 
de naam Waterfront Jachtcharters. Op 
5 september komt er ook een jubileum-
boek uit dat de geschiedenis van de ha-
ven in beeld en woord beschrijft.

Delta Marina
T: 0113-307171    
www.deltamarina.nl


