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Paas Boatshow bij
For Sail Yachtbrokers
Van 3 tot 12 april houdt For Sail Yachtbrokers weer haar jaarlijkse Paas Boatshow
in Marina Port Zélande. In de haven aan
de Kabbelaarsbank Steiger K1 in Ouddorp zullen de boten uit het aanbod van
de jachtmakelaar, bestaande uit zeilboten
en motorzeilers in verschillende groottes
en prijsklassen, in een extra gezellige sfeer
gepresenteerd worden. De medewerkers

lopen rond om bezoekers te begeleiden
en eventuele vragen te beantwoorden.
De jachtmakelaardij is 6 dagen per week
geopend tussen 10.00 en 17.00 uur, op
dinsdag is het kantoor gesloten.
For Sail Yachtbrokers
T: 0111-676131
www.forsailyachtbrokers.nl

Saffier Se 33 uitgeroepen tot
HISWA Zeilboot van het Jaar

Een onafhankelijke jury, onder voorzitterschap van Hugo van Wieringen, heeft
bij de opening van de HISWA Amsterdam Boat Show 2015 op 11 maart, de
Saffier Se 33 uitgeroepen tot Zeilboot van
het Jaar. Van Wieringen over de Saffier

Se 33: “Geen goedkope boot maar alle
details zijn goed ontworpen en perfect
gebouwd. De boot heeft uitmuntende
zeileigenschappen”. Volgens de werf is
de boot ontworpen als dagzeiler voor
mensen die de opwinding zoeken van
een snelle boot die een minimum aan
fysieke inspanning vraagt. De andere genomineerde zeilboten waren de Winner 8,
Beneteau Oceanis 35 en de Pointer 25.
Saffier Yachts
T: 0255-512860
www.saffieryachts.com

Met Pasen proefvaren met de Flyer 33

Prins van Oranje Jachtbemiddeling organiseert ook dit jaar weer een spectaculaire paasshow op haar locatie in
Heeg. Naast de mogelijkheid om het
aanbod jong gebruikte zeil- en motorjachten en sloepen te bekijken biedt de
jachtmakelaar deze dagen ook de gelegenheid om eens proef te varen met
de premium daysailer Flyer 33. Deze
Flyer combineert elegantie met uitstekende zeileigenschappen. De gerenommeerde Dykstra Naval Architects zijn
verantwoordelijk voor het design dat een

Arcona
introduceert
de 380 Zero
Emission
De zeiljachten gebouwd op de Zweedse
Arcona werf staan bekend om hun hoge
kwaliteit in combinatie met uitstekende
zeileigenschappen. De nieuwe Arcona
380 Z combineert deze eigenschappen nu ook met een elektrische, milieuvriendelijke aandrijving van Oceanvolt.
Dit Finse bedrijf ontwerpt, produceert
en presenteert een compleet en volledig geïntegreerd elektrisch aandrijfsysteem voor zeiljachten. De motor in de
Arcona 380 Z is de sterke Oceanvolt SD
15 saildrive. Deze is vergelijkbaar met
een 40 pk sterke dieselmotor en werkt
ook als hydrogenerator. Na het indrukken van de knop wordt de klapschroef
geactiveerd en wordt er stroom opwekt
voor de accu’s aan boord. De nieuwe
Arcona gebruikt daarnaast ook de zogenaamde ‘photo voltaic technology’ in
het grootzeil. Het grootzeil produceert
op een zonnige dag meer dan 1 kW aan
zonne-energie. Ook bij de afwerking
is aan het milieu gedacht. Er is namelijk geen giftige antifouling gebruikt. In
plaats daarvan is de Arcona 380 Z voorzien van een Ultra Sonic Shield System
dat aangroei moet voorkomen.
Nordic Yachting
T: 0111-482845
www.arcona.nl

combinatie biedt tussen een moderne
loodrechte boeg, een lange klassieke
spiegel en een elegant, laag vrijboord.
Voor een proefvaart dient wel vooraf
even een afspraak te worden gemaakt.
Ook worden er rondleidingen op de
werkplaats gegeven. De show vindt
plaats op 3, 4 en 6 april op It Swee 10
in Heeg.
Prins van Oranje Jachtbemiddeling
T: 0515-444550
www.prinsvanoranje.nl
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