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West Yachting in Workum stelt
subdealer aan in het zuiden
van Nederland
Om eigenaren en potentiële klanten
nog beter van dienst te zijn heeft West
Yachting BV uit Workum gekozen voor
een subdealer in Zuid-Nederland. Lars
Corbeij van Nautic Shield en Anton
Kappers van Jachtmakelaardij Kappers
in Willemstad zullen onder de naam
‘West Yachting Zuid’ per 1 november
2011 hun activiteiten starten. Al jarenlang is Corbeij dé technische man binnen Hanse Nederland met zijn bedrijf
Nautic Shield en kent hij alle Hanse
zeiljachten die op dit moment in Nederland varen. Jachtmakelaardij Kappers heeft net als West Yachting een
eigen verkoopkantoor aan het water en
jarenlange ervaring in de verkoop van
zeiljachten. West Yachting in Workum
is en blijft de Nederlandse importeur
van Hanse Zeiljachten in Nederland.
Het allround kantoor in Workum, waar
tevens de afdelingen aftersales en service gevestigd zijn, zal hoofdverkooppunt blijven. “Kiezen voor een subdealer

is een verantwoorde beslissing”, aldus
Sophia Boerrigter, directeur van West
Yachting BV. “Wij willen dat de kwaliteit
van West Yachting en Hanse, met een
uitstekende naam op het gebied van
verkoop en aftersales gewaarborgd
blijft en hebben daarom besloten om,
wat West Yachting aangaat, alles op
één locatie te houden. Wij zien alleen
maar voordeel in deze nieuwe samenwerking en hebben gezamenlijk maar
één doel: echte zeilers voor Hanse
te enthousiasmeren en zorgen
dat de continuïteit van Hanse in
Nederland solide blijft.”

West Yachting Zuid
T: 0515-540080
www.westyachting.nl

ANWB Watersport
gaat samenwerking
aan met
Scheepsvakman.nl
Heeft u een klus aan uw zeilboot?
ANWB Watersport lanceert een nieuwe
online service genaamd Vakman aan
Boord. Deze service brengt booteigenaren en nautische specialisten snel
en eenvoudig met elkaar in contact.
Booteigenaren omschrijven de werkzaamheden en plaatsen kosteloos en
vrijblijvend een zoekopdracht online.
De klussen variëren van schilder- en
lakwerk tot de installatie van navigatieapparatuur. Aangesloten jachtwerven, gespecialiseerde bedrijven of
zelfstandige vakmensen beoordelen
de advertenties en nemen, als ze de
opdracht aan willen nemen, contact
met de booteigenaar op. ANWB biedt
deze service aan in samenwerking met
Scheepsvakman.nl.
ANWB Watersport en Scheepsvakman
anwbwatersport.nl en scheepsvakman.nl

Winterexpositie in Galerie Marco Käller
Beeldend kunstenaar Marco Käller
werkt in zijn atelier in Makkum aan een
omvangrijk nautisch oeuvre. Deze winter
exposeert hij veel nieuw werk in zijn
galerie. Zijn beweeglijke olieverfschilderijen, geïnspireerd door zeilervaringen,
zijn geëxposeerd in twee tentoonstellingsruimten. De zeefdrukken en giclee
kunstdrukken vindt u in het prentenkabinet. In het atelier beleeft u hoe de
kunstwerken tot stand komen. Speciaal
voor Sailing Kids, een stichting die zich
inzet voor ernstig en/of chronisch zieke
kinderen en jong volwassenen, maakte
Käller twee schilderijen, die afgebeeld
staan op wenskaarten voor Kerst en
Nieuwjaar. De kaarten voor dit goede
doel zijn in de galerie te koop. De galerie
is in december en januari onder meer
in de weekenden geopend van 13.00
tot 17.00 uur. Voor meer informatie over

openingsdagen en -tijden bezoekt u de
website van het atelier.
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Galerie Marco Käller
T: 06-21851634, www.kaller.nl

nieuwe zeilboten | 39

