Watersportnieuws | Zeil

Kijk op www.BootAanBoot.nl voor meer watersportnieuws

Open huis bij
Contest Yachts

Op zaterdag 6 mei 2017 houdt Contest Yachts in Medemblik weer open huis.
Bezoekers kunnen zich vanaf begin april aanmelden voor een rondleiding over de werf
of voor één of meerdere lezingen door diverse professionals. Onderwerpen die onder
andere aan bod komen zijn: weerkunde, keuze voor zeilen, de laatste technologieën
op het gebied van navigatieapparatuur, de energiehuishouding aan boord, veiligheid en
het maken van lange reizen met een Contest. Voor deze programmaonderdelen is een
beperkt aantal plekken beschikbaar en aanmelden via contestyachts.com is verplicht.
Daarnaast is er de hele dag de mogelijkheid tot het bijwonen van diverse demo’s.
Diverse toeleveranciers van onder andere navigatieapparatuur, motoren, elektrische
installaties, watermakers, masten, lijnen en tuigage, jachttransport en verzekeringen zijn
de hele dag aanwezig om bezoekers van deskundig advies te voorzien. Naast Contest
Yachts doen ook Contest Brokerage en Medemblik Yacht Service mee aan het open
huis. De jachtmakelaars van Contest Brokerage tonen bezoekers hun aanbod van
gebruikte jachten van over de hele wereld, terwijl MYS vragen over reparatie, onderhoud
of complete refits van jachten beantwoordt. De open dag is van 10.00 tot 16.00 uur.
Contest Yachts | T: 0227-543644 | www.contestyachts.com

Droogvallen
met Tornado
Sailing

Elan Yachts Benelux vanaf
nu te vinden in Lelystad
Sinds 1 maart dit jaar kunnen zeilers voor
de aanschaf van Elan Yachts terecht in
het Performance Centre in Lelystad. Het
Performance Centre in Lelystad zorgt
hiermee voor de herintroductie van Elan
Yachts in Nederland. Het terrein is centraal
gelegen aan het IJsselmeer en heeft een
moderne werf met alle faciliteiten voor het
vaarklaar maken van de nieuwe boten.
Daarnaast biedt het Performance Centre
aanverwante bedrijven die een scala van
diensten en producten aanbieden, zoals
onderhoud, ligplaatsen, jachtmakelaardij,
zeilen en andere maritieme producten.
Het team van Elan Yacht Benelux
bestaat uit wedstrijdzeilers en toerzeilers,
waardoor zij vakkundige en ervaren
gesprekspartners zijn voor toekomstige en
bestaande Elan zeilers. Elan Yachts biedt
een divers aanbod van zeiljachten, voor
zowel de sportieve als de toerzeiler. Zo is
de S-serie ontwikkeld voor de sportieve
zeiler en biedt de werf met de Impression
serie een cruise-range.

De GT-serie is de deksalonserie die
de sportieve zeileigenschappen heeft
van de S-serie en het luxe interieur van
de Impression. Voor wie het varen op
een Elan zelf wil ervaren vindt er een
proefzeilweekend plaats van donderdag
4 tot en met zondag 7 mei in Marina
Portoroz in Slovenië.
Elan Yachts Benelux
T: 0320-746046
www.elanyachts.nl
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Op vrijdag 5 en zaterdag 6 mei organiseert
Tornado Sailing uit Makkum haar jaarlijkse
Droogvalweekend. Het evenement is
bedoeld om wadliefhebbers bij elkaar
te brengen en startende wadzeilers te
begeleiden. Op vrijdagavond krijgen de
deelnemers uitleg over het droogvallen,
waarna de zeilers op zaterdag in de
vroege ochtend richting de Waddenzee
vertrekken. Tijdens het droogvallen vindt
een gezamenlijke lunch plaats. Bij vloed
keren de boten terug naar de haven en
wordt het evenement afgesloten met
een barbecue. Deelnemers kunnen
meevaren met hun eigen Delphia-zeiljacht
of meevaren als opstapper op één van
de boten. Opgeven kan door een e-mail
te sturen naar info@tornado-sailing.nl
onder vermelding van ‘Droogvalweekend
2017. De inschrijving gaat op volgorde van
aanmelding.
Tornado Sailing
T: 0515-559260
www.tornadosailing.nl
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