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Nieuwe start voor Van den Bosch en Holland Sailing
Van den Bosch Yachting start na het
kort geleden uitgesproken faillissement door met Vincent Meijer en
oprichter en investeerder Ben van den
Bosch. Hierbij gebruiken ze dezelfde
A1-locatie in Marina Muiderzand met
eigen showroom, berging, ligplaatsen
en de gebruikelijke servicefaciliteiten.
Van den Bosch Yachting is nog steeds
importeur van Bavaria voor Nederland
en België. Dit op basis van aangepaste
afspraken met Bavaria Yachtbau in
Giebelstadt. Daarnaast is de zeiljachtendealer in Nederland ook actief
met het merk Dufour. Met een forse
kapitaalinjectie van Ben van den Bosch
en zijn kennis en visie op de achtergrond blijft Vincent Meijer de dagelijkse
leiding voeren.

Benelux. Jansma Jacht is participant
Ook Holland Sailing, de Bavariadealer
in de nieuwe opzet. Voor technische
gevestigd in Workum, is weer onder de
service, refit- en upgrade en overbekende naam actief. De locatie blijft
dekte winterstalling kunnen de Bavaria
onveranderd. Holland Sailing werkt in
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nu ook
de nieuwe opzet samen met
West
Side CRUISER
van de service van Jansma Jacht in
Sailing, Bavaria Brokers en Jansma
Sneek.
Jacht. Holland Sailing is officieel dealer
van Bavaria zeiljachten. Ook kunnen de
booteigenaren hier terecht voor service
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en onderdelen. West Side Sailing
www.vandenboschyachting.nl
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is door de Bavariawerf aangesteld
Van
den Bosch Yachting
als officiële zeiljachtendealer voor het
T: 036-5369333, www.vandenboschyachting.nl
westen van Duitsland. De verkoop van
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de Bavaria zeiljachtenoccasions is in
de toekomst in handen van Bavaria
Brokers. Deze nieuwe opzet is in korte
tijd gerealiseerd in samenwerking met
Jansma Jacht te Sneek, dealer voor
Holland Sailing Workum
de Bavaria motorboot range voor de
T: 0515-542335, www.hollandsailing.nl

Contest Yachts start bouw grootste
Contest ooit

Contest Yachts heeft een order mogen
noteren voor de bouw van de grootste Contest in de geschiedenis van
het familiebedrijf uit Medemblik. In de
nieuwe Contest 72CS wordt alle ervaring en vakmanschap van de afgelopen
50 jaar gebundeld en gecombineerd
met de laatste ontwikkelingen op het
gebied van engineering en technologie.
De bijna 22 meter lange Contest 72CS
zal naar verwachting in de zomer van
2012 te water gaan. Daarmee voegt
Contest Yachts een indrukwekkend

vlaggenschip toe aan de groeiende
Contest vloot. Vorig jaar werd de
wereldprimeur van de Contest 57CS
al zeer positief ontvangen. Daarnaast
introduceerde Contest Yachts de
afgelopen jaren modernere versies van
de gehele range die nu bestaat naast
de meer traditionele ontwerpen waar
het familiebedrijf al jarenlang succesvol
mee is.
Contest Yachts
T: 0227-543644, www.contestyachts.com
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Nieuwe versie van
de Tofinou 9.5

De Tofinou 9.5 wordt vernieuwd. De
vorm en lijnen van de romp zouden
volgens de werf Latitude de sleutel tot
het succes voor deze klasse zijn. Hierin
worden geen veranderingen gebracht.
Wel kan er tussen twee verschillende
stijlen gekozen worden. De nieuwe
versie die ‘Reversed transom’ genoemd
wordt, zal vanaf de lente van 2012 verkrijgbaar zijn. Deze nieuwe Tofinou zal
op de bootshow in La Rochelle voor het
eerst getoond worden. Daarna volgen
Parijs en Düsseldorf.

Latitude
T: +33 (0)546-094179
www.classic-boats.com
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