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Traditiegetrouw organiseert Jachthaven Noordschans in de 
maand oktober een open huis. Maar liefst drie weekenden lang 
presenteert het watersportbedrijf in Klundert een groot en divers
aanbod gebruikte zeiljachten aan de verkoopsteiger. Het open huis 
start met het weekend van zaterdag 10 en zondag 11 oktober. 
Ook de weekenden erna - op 17, 18, 24 en 25 oktober - is de 
gezellige haven met paviljoen geopend voor publiek. Wie zijn of 
haar zeiljacht wil verkopen kan zich nog last-minute aanmelden. 
Het jacht wordt dan uitgebreid gepromoot op de site van 
Jachthaven Noordschans en bij YachtFocus en bij verkoop gratis 
geheld voor inspectie. Deelname is kosteloos wanneer de boot niet 
verkocht wordt. Verkoopt Jachthaven Noordschans de boot wel, 
dan hanteert ze een scherpe provisie. Meer informatie is te lezen 
op de pagina’s 35 en 41 van dit magazine.

Jachthaven Noordschans
+31 (0)168-403550
www.jachthavennoordschans.nl

Dufour kondigt nieuwe Grand Large 470 aan
De Franse jachtwerf Dufour Yachts komt met een nieuw model: de Grand Large 470. 
Het nieuwe zeiljacht zal volgens de planning op Boot Düsseldorf 2021 voor het eerst te 
zien zijn. Met de nieuwe 47-voeter lanceert de werf naar eigen zeggen ‘het zeiljacht van 
morgen’. Dufour belooft dan ook grootse prestaties en volop sensatie op het water. Het 
doordachte ontwerp combineert de knowhow en ervaring van Dufour met innovatie en 
moderne toevoegingen. De werf verwacht hiermee zelfs een nieuwe klassieker op de markt 
te brengen. De nieuwe Dufour kent drie varianten. De eerste is de Easy-versie, bedoeld 
voor eigenaren en huurders die op zoek zijn naar eenvoud en comfort. Het elegante 
bewegingsplan zorgt hierbij voor veel mobiliteit. De Ocean-versie daarentegen heeft een 
meer traditionele indeling met de bediening van de zeilen in de kuip en de val en overloop 
van het grootzeil in de buurt van het roer. Voor liefhebbers van spanning en regatta’s is er 
de Performance-versie. Deze race-versie heeft zes hoogwaardige lieren, de schoothoek 
achterin de kuip en een bijpassende uitrusting. Het interieur kent drie indelingen met naar 
wens ruimte voor een grote of juist kleinere bemanning.

Dufour Nederland
+31 (0)514-569123 (Lemmer)  |  +31 (0)6-53696537 (Den Hout)
www.dufour-zeiljachten.nl

West Yachting Belgium is per 1 augustus 
verhuisd naar een nieuwe locatie. Deze 
nieuwe locatie wordt “Camembert” 
genoemd en is te vinden aan de 
Watersportlaan 15 te Nieuwpoort. Het 
aanbod aan diensten blijft ongewijzigd. Zo 
blijft West Yachting exclusieve importeur 
en dealer van Hanse Yachts in de Benelux. 
Wel is er een nieuwe General Manager 
aangesteld voor West Yachting Belgium. 
Jan Jaap Maes is actief zeiler en ervaren 
sales manager en studeerde aan de 
Hogere Zeevaartschool in Antwerpen. 
West Yachting Belgium blijft ook opereren 
naast West Yachting Workum in Friesland.
 
West Yachting Belgium
+32 (0)58-798607
www.westyachting.com

Nieuwe locatie 
voor West 
Yachting Belgium

Drie open weekenden bij 
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in oktober
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