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Nominaties Zeilboot van het Jaar
2015 bekend

Een bijzonder moment voor de HISWA
Boot van het Jaar verkiezing: de jury
heeft voor het eerst in het bestaan van
de prijs besloten om alle geselecteerde
boten te nomineren. Juryvoorzitter Hugo
van Wieringen: “De kwaliteit lag zo dicht
bij elkaar dat alle boten een nominatie
verdienden. Een groot compliment voor
de branche die deze ontwikkeling mogelijk
heeft gemaakt.” Maar liefst vijf motorboten
en vijf zeilboten maken nog kans op de
titel ‘HISWA Motorboot van het Jaar
2015’ en ‘HISWA Zeilboot van het Jaar
2015’. De verkiezing ‘HISWA Boot van het
Jaar’ is een ereprijs voor respectievelijk
motorboten en zeilboten. Inschrijving
staat open voor seriegebouwde jachten
die in het kalenderjaar of het voorgaande

jaar nieuw op de Nederlandse markt
zijn gebracht. De genomineerden onder
de zeiljachten zijn: de Winner 8.00, de
Saffier 33, de Jeanneau Sun Odyssey
349, de Beneteau Oceanis 35 en de
Pointer 25. Op woensdag 11 maart, de
openingsdag van de HISWA-beurs in
de RAI in Amsterdam, wordt de winnaar
bekend gemaakt. Alle genomineerde
boten zijn hier tot en met zondag 15
maart te bezichtigen. Welke boten in de
categorie motorjachten geselecteerd zijn,
leest u verderop in dit magazine bij het
Motorbotennieuws (p. 81).
HISWA RAI
T: 020-5491212
www.hiswarai.nl

Hutting Yachts Cruising Day op
29 november

Flyer Yachts en
Rapsody Yachts
kondigen
samenwerking
aan
Flyer Yachts en Rapsody Yachts kondigen een samenwerking aan. Flyer Yachts
heeft Rapsody Yachts de licentie verstrekt
om de Flyer 33 in de markt te zetten en
te produceren. Diederik van Golen van
Rapsody Yachts: “Voor Rapsody Yachts
is dit een unieke kans om de retro gelijnde
motorjachtenreeks uit te breiden met een
schitterende daysailer.” De Flyer 33 is een
premium daysailer met schoonheid, performance en comfort. Van Golen: “De Flyer 33
past perfect in Rapsody’s huidige modellengamma en is een echte aanwinst”. De
gerenommeerde Dykstra Naval Architects
zijn verantwoordelijk voor het design dat
een combinatie biedt tussen een moderne loodrechte boeg, een lange klassieke
spiegel en een elegant, laag vrijboord. De
Flyer combineert elegantie met uitstekende
zeileigenschappen. Dit is onder andere te
danken aan de zeilen: een North Sails rolfok, een doorgelat grootzeil en een optionele 65 m2 gennaker om zeilprestaties op
ruimwindse koersen te verhogen. Tijdens
de eerste proefvaart werd al een snelheid
van 10 knopen gehaald. Rutger Mohr, oprichter van Flyer Yachts: “De combinatie
van schoonheid en uitstekende zeileigenschappen geven veel zeilplezier”. De Flyer
33 wordt volledig in Nederland gebouwd.
De prijs van de Flyer 33 start bij € 123.140,excl. BTW voor de Classic uitvoering.
Flyer Yachts
T: 0515-442327
www.flyeryachts.nl

Verre reizen over zee en de beleving
en realisatie van de ultieme droom
staan centraal tijdens de Hutting Yachts
Cruising Day op zaterdag 29 november. Vanaf 10.30 uur heeft de jachtwerf
in Makkum haar deuren geopend om
haar bezoekers een inspirerende en informatieve middag over zeereizen, refit,
onderhoud en verschillende projecten
te geven. Bezoekers nemen een kijkje
op de Hutting jachten, delen verhalen
met zeezeilers, bekijken het tweedehands aanbod en wonen informatieve

lezingen over zeilreizen en -races bij.
Ook kan men kennis maken met de
vakmensen die de schepen bouwen
en onderhouden. De specialisten van
Hutting Yachts zullen uitleg geven over
de meest uiteenlopende werkzaamheden aan een schip, van het vervangen
van teakdekken tot het spuiten van de
romp en opbouw.
Hutting Yachts
T: 0515-232023
www.hutting.nl
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