
Het Delphia Droogvalweekend of 
populairder gezegd ‘de Tornado Sailing 
Beaching Days’ maken sinds 2012 
vast deel uit van de jaarlijkse agenda. 
De opzet was om in groepsverband 
droog te vallen met eigenaren van een 
Delphia. Intussen haken ook steeds 
vaker huurders aan die het droogvallen 
wel eens willen ervaren. Het weekend is 
dit jaar op 25 en 26 mei en begint met 
het samenkomen in Makkum op vrijdag 
met ’s avonds theorieles. Zaterdag 
zeilen de Delphia’s vanuit de haven via 

Kornwerderzand naar de Waddenzee 
met een lunch in het droogvalgebied. 
Op zaterdagavond is er een afsluitende 
barbecue. U kunt zich aanmelden door 
het formulier op de website van Tornado 
Sailing in te vullen. 
 

 
Tornado Sailing 
T: 0515-559260 
www.tornadosailing.nl 

Wie graag de 
Regenboogklasse in actie 
ziet, gaat dit jaar naar 
Marina Port Zélande. 
Op 28 en 29 april 2018 
koersen de zeiljachten naar 
de populaire jachthaven 
aan de Grevelingen voor 
het beroemde klasse-
evenement de Regenboog 
Challenge. Van 6 tot en 
met 9 september 2018 

zijn zij wederom welkom, dan voor het NK Grevelingen. Voor beide evenementen vormt 
jachthaven Marina Port Zélande de uitvalsbasis. “De keuze voor Marina Port Zélande als 
basisstation voor de Regenboog Challenge was eenvoudig,” aldus organisator Max Blom 
Sr. van Magic Marine en mede-organisator Peter de Regt, havenmanager van Marina 
Port Zélande. De haven heeft alle gewenste faciliteiten zoals een kraan, trailerhelling, 
goede horeca, ligplaatsen voor de moederschepen en een ruimte om een sfeervol feest 
te organiseren. Daarbij worden er volop activiteiten ‘aan land’ georganiseerd door het 
haventeam. 
 
Marina Port Zélande
T: 0111-671920  |  www.mpz.nl

Regenboogklasse schepen komen 
in 2018 naar Marina Port Zélande

Watersportnieuws | Zeilboten
Kijk op www.BootAanBoot.nl voor meer watersportnieuws

Rond de paasdagen staat Kampen in 
het teken van Sail Kampen. Van vrijdag 
30 maart tot en met maandag 2 april 
meren hier talloze schepen aan om de 
bezoekers een kijkje in de keuken van 
de scheepvaart te bieden. Op vrijdag 30 
maart om 17.45 uur wordt Sail Kampen 
2018 feestelijk geopend, waarna 
de vlootschouw van start gaat. Vele 
historische schepen uit de tijd van de 
VOC en de Hanze varen Kampen binnen 
en presenteren zich met volle zeilen en 
sfeervolle verlichting aan het publiek. Op 
zaterdag starten de nautische activiteiten 
in de binnenstad. Op diverse plekken 
worden muzikale feesten en optredens 
gehouden en op de Koornmarkt is een 
ridderspektakel gepland. Tijdens de 
paasdagen houdt Henk de Velde diverse 
lezingen aan boord van de Antigua. 
Sail Kampen wordt op maandagavond 
afgesloten met een concert van 
muziekvereniging De Broederband 
in samenwerking met Ancora en een 
vuurwerkshow. Het volledige programma 
is te vinden op de website van het 
evenement.
 
Sail Kampen 
www.sailkampen.nl

Sail-gevoel in 
Kampen

Droogvallen met Tornado Sailing
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