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Primeur voor de
Damarin 13
Voor een nieuwe boot heeft de
Damarin 13 een rijke historie. In 1995
was het de allereerste boot die familie
Van Dam onder de naam Damarin
bouwde. Toen heette de boot nog de
Damar 380. Later werd dit de Grand
Coast 380. In 2004 heeft de werf
nieuwe mallen gemaakt en werd het de
Grand Coast 410. De boot fungeerde
vooral als sloep. In 2017 focust Damarin
zich weer meer op de zeiluitvoering
onder de naam Damarin 13. Onlangs
heeft de werf er twee mogen bouwen:
een zwarte sloepgetuigde met veel
teak en een witte met een eenvoudig
te bedienen cattuig. Beide met electro
pod motor. De Damarin 13 is volgens
de werf onzinkbaar. Het dubbelwandige
interieur van de boot heeft rondom
banken met een goede ergonomie
waarop heerlijk kan worden gezeten.
Het voordek en de kuipvloer zijn
voorzien van een handig antislipprofiel.
Ook aan de spullen is gedacht: onder
het voor- en achterdek is bergruimte
aanwezig. Door zijn geringe gewicht en
diepgang is de Damarin 13 eenvoudig
te traileren.
Damarin
T: 0182-515386
www.damarin.nl

Seldén introduceert
Furlex 20S, 30S en
40S voor dinghies
en kielboten
Seldén introduceert drie kleinere
Furlex systemen voor dinghies en
kielboten met 3 en 4 mm voorstagen.
Deze furlers zijn gebaseerd op een
ronddraaiend voorstag om het zeil in
te rollen, dit in tegenstelling tot het
traditionele rolreefsysteem met een
profiel. Kogellagers en essentiële
onderdelen zijn van roestvaststaal,
andere delen van composiet. De nieuwe
systemen zijn verkrijgbaar als complete
kit met lijntrommel, valwartel, topwartel,
tackverbindingen en furlinglijnen. De
systemen zijn direct leverbaar.
Seldén Mast
T: 0111-698120
www.seldenmast.com

Le Belle Charters start reparatieservice
Le Belle Charters staat bekend om
de verhuurzeiljachten waarmee je
vanuit Marina Volendam direct het
Markermeer op kunt varen. Maar deze
organisatie doet méér. Zo biedt Le
Belle ook een jachtservice, is er een
zeilschool aanwezig en kan de boot er
in de winterstalling. Sinds kort kunnen
booteigenaren hier ook terecht voor het
repareren van de zeilen en buiskappen
en voor allerlei tuigwerkzaamheden zoals
het vervangen van het staand en lopend
want van het schip.
Le Belle Charters
T: 06-53349320
www.lebellecharters.com
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