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Balkema Scandinavian Yachts heeft
een nieuwe kapitein

In 1987 startte Jan Balkema een watersportbedrijf aan de Suderséleane 13 in
Workum. Hij begon met het afbouwen
van cascoschepen van staal, hout en
polyester. Na twee jaar kwam er een
hal bij voor winterberging en dit bracht
weer het nodige werk voor onderhoud
met zich mee. Toen hij even later het
Zweedse merk Malö vertegenwoordigde, werden de werkzaamheden weer
uitgebreid. Enige tijd geleden besloot
Jan Balkema een stapje terug te doen.
Dat was voor Rob en Anita Beute een
gelegenheid om het bedrijf over te
nemen. Rob en Anita zijn twee actieve
zeilers en hebben hiermee van hun
hobby hun werk kunnen maken.
Anita Beute: “Wij zijn klantgericht en

persoonlijk contact staat bij ons hoog in
het vaandel. Wij doen wat wij beloven!”
Anita is al drie jaar werkzaam binnen
het bedrijf en Rob is in september 2010
de gelederen komen versterken. Met de
overname van het roer gaat hun langgekoesterde wens in vervulling. Beute
Scandinavian Yachts specialiseert zich
in Scandinavische jachten. U kunt er
terecht voor: winterberging, onderhoud,
reparatie, refit en verkoop van gebruikte
en nieuwe jachten. Kortom: genoeg
facetten voor een hoogwaardig watersportbedrijf.

For Sail opent het nieuwe zeilseizoen
feestelijk met haar traditionele Paas
Boatshow. Makelaar Jan-Ward van
Dantzig: “Onze verkoopsteiger ligt vol
met prachtige zeiljachten. Tijdens de
boatshow bent u alle dagen tussen
10.00 - 17.00 uur van harte welkom in
Marina Port Zélande.” Naast de Paas
Boatshow heeft de jachtmakelaar nog
een ander mooi vooruitzicht, namelijk
de Contest Meeting Zeeland die van
24 tot 26 juni in Marina Port Zélande
zal plaatsvinden. In navolging van de
succesvolle Contest Cup op het
IJsselmeer, organiseert Contest Yachts
Zeeland/For Sail Yachtbrokers dit jaar
speciaal voor Contesteigenaren de
eerste Contest Meeting Zeeland in
Marina Port Zélande. Inschrijven kan
via info@contestyachts.com.
For Sail Yachtbrokers
T: 0111-676131
www.forsailyachtbrokers.nl

Beute Scandinavian Yachts
T: 0515-542108
www.scandinavianyachts.nl

Droogvallen bij Tornado Sailing

Tornado Sailing organiseert in de maanden april en mei weer instructiedagen
‘droogvallen’. Speciaal voor mensen
die geen of weinig ervaring hebben met
varen op de Waddenzee, biedt Tornado Sailing de mogelijkheid dit onder
professionele begeleiding te ervaren. Na
instructies en koffie op de werf in Makkum gaat iedereen aan boord van een
boot, waar het avontuur begint. Eenmaal aangekomen bij het eerste ondiepe
rak is het wachten tot de boten droog
liggen, waarna met een picknick op de

For Sail Paas
Boatshow:
22 april - 8 mei

zandplaat de tijd wordt gedood tot alle
schepen weer drijven. Vervolgens keren
de watersporters terug naar de werf waar
een heerlijke barbecuemaaltijd klaarstaat.
De instructiedagen in april zijn volgeboekt, maar 27, 28 en 29 mei zijn nog
beschikbaar. Houdt voor meer informatie
de website van Tornado Sailing in de
gaten.
Tornado Sailing
T: 0515-559260
www.tornado-sailing.nl
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Waterland Yacht
Charter breidt
vloot uit

Waterland Yacht Charter heeft voor
komend seizoen vier nieuwe Dehlers
in de vloot. Met twee maal de nieuwe
Dehler 29 en twee exemplaren van de
nieuwe Dehler 32 is het aanbod van de
jachtverhuurder flink vergroot. Met de
Dehler 32 vult Waterland Yacht Charter
het gat tussen de nog steeds zeer
populaire Dehler 29 en de toch voor
sommige gezinnen wat te grote Dehler
35. De Dehler 32 is sportief, comfortabel en is voor Waterland uitgerust met
een stuurwiel. Met vier slaapplaatsen is
het een uitstekende familieboot, maar
door zijn goede vaareigenschappen
ook zeer geschikt als wedstrijdboot.
Waterland Yacht Charter
T: 0299-652000, www.waterlandyacht.nl
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