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Eerste las Bestevaer 72 gelegd
door eigenaren
Het is een bijzonder moment voor elke eigenaar van een nieuw schip: de eerste las. Voor
de eerste las van de Bestevaer 72 was de familie samen gekomen in Makkum. Hier konden
de eigenaren, getooid met laskap en handschoenen, zelf het bouwnummer van hun
schip ‘Symbiose’ vastlassen aan een aluminium schot van de voorpiek. “Een blijvende en
zichtbare herinnering,” zo licht de werf toe. De Bestevaer 72 is ontwikkeld voor deze familie
met gedeelde interesses: van koude en ruige gebieden tot zonnige oorden. Samen met
de architecten van Dykstra Naval Architects is er binnen een half jaar een compleet nieuw
ontwerp van een 72-voeter gemaakt waarin alle wensen zo goed mogelijk samenkomen.
De diepe en beschutte kuip is opgedeeld in een vaar- en relaxgedeelte. In het ruime pilot
house kan geschuild worden tijdens slecht weer terwijl de autopiloot het stuurwerk doet.
Naast de standaard waterdichte schotten zijn er ook twee waterdichte deuren voor extra
veiligheid. De carbon tuigage in combinatie met de ongeschilderde blanke romp zorgen voor
een stoer uiterlijk van deze Bestevaer. De oplevering is gepland in het voorjaar van 2020.
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Zilveren jubileum voor Kuiper Brandaris Race
Het staat garant voor een klassiek
spektakelstuk: de Kuiper Brandaris Race.
Dit jaar werd de zeilrace voor de 25e keer
georganiseerd. Herman Brandsma uit
Harlingen is de bedenker en organisator
van dit evenement waarbij klassieke
platbodemschepen van Harlingen naar
Terschelling varen. In 1994 organiseerde hij
de race voor het eerst als eerbetoon aan
de toen 400-jarige Brandaris vuurtoren op
Terschelling. Sindsdien staat het evenement
jaarlijks op de agenda. Op 20 oktober 2018

gingen opnieuw 80 zeiljachten het avontuur
aan. Ook dit jaar was Kuiper Verzekeringen
als sponsor en naamgever verbonden aan
dit zeilevenement.

Kuiper Brandaris Race
www.kuiperbrandarisrace.nl
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Op 9, 10 en 11 november 2018 opent
de EOC-Traditionele Schepen Beurs
voor de derde keer in gebouw 66 van de
voormalige rijkswerf Willemsoord in Den
Helder. De maritieme beurs is bedoeld
als ontmoetingsplek voor iedereen
die geïnteresseerd is in traditionele
schepen. Gedurende dit weekend
worden er verschillende activiteiten
georganiseerd. Zo zijn er lezingen met
uiteenlopende onderwerpen in het
Schipperscafé. Op de beursvloer worden
presentaties gegeven over zeilreizen en
in gebouw 66 en de daarnaast gelegen
Medemblikkerloods worden verschillende
ambachten tentoongesteld. Verder
zal Summerlabb tijdens de beurs een
programma verzorgen waarin bezoekers
uitgedaagd worden om mee te denken
over duurzaamheid, ontwikkelingen in
energie en voortstuwing zonder fossiele
brandstoffen. Uiteraard zijn er ook
klassieke schepen te bezichtigen. Op
sommige van deze schepen kan tijdens
dit feestelijke weekend ook overnacht
worden. Entreekaarten bieden toegang
tot de beurs, het Reddingmuseum en het
Marinemuseum en kunnen zowel aan de
deur als online besteld worden.

EOC-Traditionele Schepen Beurs
www.traditioneleschepenbeurs.nl
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