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Veel tenders, sloepen en RIB’s op
Cannes Yachting Festival

Wie denkt dat er op Cannes Yachting
Festival alleen superjachten te bewonderen zijn, heeft het mis. Uiteraard zijn
de grote merken van de internationale
superjachtenwereld hier van 8 tot en
met 13 september aanwezig, maar de
beursorganisatie laat weten dat er dit
jaar ook diverse bescheidenere modellen getoond zullen worden. Zo zullen er
circa 210 motorjachten met een lengte

tot 15 meter klaarliggen. Voor de RIB’s
is er zelfs de speciale RIB-Village. Ook
de tenders worden samengebracht, namelijk in de ‘Tender Area’. YachtFocus
is ook op de beurs te vinden op stand
JETEE102.

Cannes Yachting Festival
www.cannesyachtingfestival.com

Falcon Boats exclusief Benelux
importeur van Zuid-Afrikaanse
Falcon RIB’s
eerste container met boten van het ZuidAfrikaanse familiebedrijf Falcon Inflatables
arriveerde al in 2013 in Nederland. De geslaagde testperiode resulteerde in het officiële importeurschap. “De RIB’s worden
in Zuid-Afrika in de eigen fabriek door een
zeer gekwalificeerd team en met behulp
van de laatste technieken geproduceerd.
Dat zie je terug aan de kwaliteit,” aldus
Arjen Maan, oprichter en eigenaar van
Falcon Boats. De gebruikte materialen
zijn grotendeels afkomstig uit Europa. De
boten komen af fabriek in Steenbergen
aan, waar ze verder worden afgebouwd
door Falcon Boats. ‘
Sinds begin 2015 is Falcon Boats uit
Steenbergen de exclusieve importeur
van de Zuid-Afrikaanse Falcon RIB’s voor
Nederland, België en Luxemburg. De

Falcon Boats
T: 0167-500002
www.falconribs.nl
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Van Veen
Yachting en
Da Vinci Yachts
breiden uit
Jachtmakelaardij Van Veen Yachting en
Da Vinci Yachts verhuizen van Sneek
naar Heeg. Na enkele succesvolle jaren in Sneek openen beide bedrijven de
deuren van een nieuw bedrijfspand aan
It Swee 8 in Heeg vanwaar ze verwachten meer servicemogelijkheden te kunnen bieden dan voorheen. Dit pand is
gekocht samen met HJC Yachtservice
uit Heeg waarmee de bedrijven al vijftien jaar samenwerken. Da Vinci Yachts
produceert sinds 2001 retro klassieke
schepen met moderne techniek. Afgelopen voorjaar is nog de nieuwe Da Vinci
32S geïntroduceerd. Da Vinci Yachts
zal voortaan vanaf het nieuwe adres in
Heeg opereren voor verkoop, stalling
en onderhoud. Partner Van Veen Yachting heeft zich de laatste tijd gespecialiseerd in de verkoop van jonge gebruikte
werfschepen en jachtservice. Ook deze
services worden vanaf nu vanuit Heeg
geboden. Het nieuwe pand bestaat uit
verkoopkantoren, een royale werkloods
voor onderhoudswerkzaamheden en
ook stallingsmogelijkheden, zowel binnen als buiten op de wal. Op deze locatie zijn een monteur, een timmerman en
een schilder werkzaam. De tentenmaker
en elektronica-specialist zitten om de
hoek. Daarnaast is er een groot aantal
ligplaatsen voor verkoopschepen. Het
hele terrein wordt bewaakt met camera’s
en eigenaar Erik van Veen woont met zijn
gezin op het terrein.
Van Veen Yachting
T: 0515-230003
www.davinciyachts.nl
www.vanveenyachting.nl
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