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Flevo Marina en Team Heiner
werken samen aan haven

Flevo Marina en Team Heiner bundelen
hun krachten. Gezamenlijk werken deze
partijen aan een ‘haven van de toekomst’.
Uit recent onderzoek is gebleken dat zo’n
70% van de huidige watersporters meer
vermaakt wil worden in en om de haven.
“Dat is precies wat wij gaan doen. Voor
verschillende doelgroepen worden nieuwe
activiteiten ontplooid”, volgens Peter de
Vries, directeur Flevo Marina. Om te begin-

nen wil Flevo Marina ook een opleidingshaven voor de jeugd zijn met als eerste aftrap de ondersteuning van de Team Heiner
Pups. De haven Flevo Marina in Lelystad is
de thuishaven van de Team Heiner Pups.

Flevo Marina
T: 0320-279800
www.flevomarina.nl

Zevende Blauwe Vlag op rij
voor Jachthaven Strand Horst

Oud Zeilend Hout
Evenement op
27 en 28 juni 2015
Sinds 2007 organiseert de Stichting Oud
Zeilen Hout jaarlijks het Oud Zeilend Hout
Evenement. Dit jaar wordt de negende
versie georganiseerd in samenwerking
met de VW “De Twee Provinciën”. Het
evenement vindt plaats op 27 en 28 juni
op het Paterswoldsemeer en is bedoeld
om oude houten wedstrijdzeilboten de
gelegenheid te geven om in een gemoedelijke sfeer aan een serie zeilwedstrijden mee te doen. Het gaat daarbij om
boten als Vrijbuiters, Larken, 7m10-klasse, W-klasse, 12 m2 BM, 16m2 stip- of
punt-klasse, ZM-jollen, Akkrumerjollen
en boten van de Adspirantklasse, maar
ook om oude houten Tempo Scow’s,
OK-jollen, gangengebouwde Olympiajollen, houten Finnjollen en FD’s, boten die
technisch achterhaald zijn en al lang niet
meer met hun moderne soortgenoten
mee kunnen doen. Dit jaar is er speciale aandacht voor de gangengebouwde
Olympiajollen. De aanvang van de eerste wedstrijd is op zaterdag 27 juni is om
12.00 uur. De start van de tweede race
is om 14:30 uur. De derde start is om
15.30 uur. Op zondag 28 juni is de 1e
start om 10.30 uur, en de 2e start om
13.00 uur. De tijden zijn onder voorbehoud.
Stichting Oud Zeilend Hout
www.oudzeilendhout.nl

De Internationale Jury voor de Blauwe
Vlag van FEE International in Denemarken heeft dit jaar in Nederland 170 Blauwe Vlaggen toegekend aan 112 jachthavens en 58 stranden. Jachthaven Strand
Horst in Ermelo ontving de Blauwe Vlag
voor de zevende keer op rij. “We zijn erg
trots op de Blauwe Vlag”, zegt Dick van
Dam van Jachthaven Strand Horst. “Het
is voor ons een erkenning van de kwaliteit
van onze jachthaven. We investeren veel
in een kwalitatief goed product waarbij
duurzaamheid, natuur en milieu belangrijke onderdelen zijn.” De haven biedt
plaats aan alle typen pleziervaartuigen.
Jachthaven Strand Horst
T: 0341-561333
www.strandhorst.com
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