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Droogvallen tijdens de Beaching Days 2019 van Tornado Sailing
Het team van Tornado Sailing in Makkum
kijkt weer uit naar een nieuwe editie van de
Beaching Days. Dit tweedaagse droogvalevenement heeft een vaste plaats verworven
op de jaarlijkse agenda. In 2019 zijn de
Tornado Sailing Beaching Days op 28 en 29
juni. Meedoen is niet alleen voorbehouden
aan Delphia-eigenaren. “De laatste jaren
haken ook steeds meer huurders aan die
wel eens willen weten hoe dat droogvallen
nu eigenlijk in zijn werk gaat en wat er bij
komt kijken,” aldus Jurre Jan Muurling van
Tornado Sailing. Het begint op vrijdagavond
met het samenkomen in Makkum waar
door Cees Juffermans een theorieles
wordt gegeven. Zaterdag vertrekt de
groep vanuit de haven via Kornwerderzand
naar de Waddenzee met een lunch in het
droogvalgebied. Op zaterdagavond is er
een afsluitende barbecue.
Tornado Sailing
+31 (0)515-559260 | www.tornado-sailing.nl

West Yachting Belgium organiseert Hanse Open Days
West Yachting Belgium, dealer van Hanse zeiljachten, organiseert
op zaterdag 22 en zondag 23 juni de Hanse Open Days. De open
dagen bieden de mogelijkheid om kennis te maken met het nieuwe
kantoor op de Watersportlaan 7 in Nieuwpoort en de Hanse Open
Days condities. Het Duitse zeiljachtenmerk Hanse Yachts brengt
een lijn zeiljachten van 31 tot 67 voet. De innovatieve jachten zijn
ontworpen door het bekroonde Jüdel & Vrolijk en hebben unieke
zeileigenschappen. Standaard beschikken de Hanse jachten
over een zelfkerende fok en leiden alle schoten en vallen naar de
stuurstanden, wat solozeilen mogelijk maakt. Tijdens het open huis
in Nieuwpoort zijn de Hanse 348, de Hanse 388 en de Hanse 458
aanwezig.
West Yachting Belgium | +32 (0)479-474722 | www.westyachting.com

Nominaties HISWA Zeilboot van het Jaar 2019
De vakjury van de HISWA Boot van het Jaar 2019 heeft de
genomineerde motorboten en zeilboten bekend gemaakt. Uit een
lijst met aangemelde nieuwe pleziervaartuigen maakte de jury een
shortlist. In een tweede ronde beoordeelde de jury de boten op basis
van design, innovatief karakter en de mate waarin het vaartuig aansluit
bij de doelgroep. In de categorie zeiljachten maken de Beneteau
Oceanis 30.1, Viko S35 en Fountaine Pajot Astréa 42 kans op de titel.
De genomineerde boten zijn te zien tijdens HISWA te water van 4 tot
en met 8 september 2019 in de Batavia Haven te Lelystad.
HISWA te water
www.hiswatewater.nl
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