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For Sail Yachting nieuwe dealer van Grand Soleil
Vlak voor de start van Boot Düsseldorf
werd bekend gemaakt dat For Sail
Yachting het dealerschap van Grand
Soleil voor Nederland verworven
heeft. De Italiaanse Grand Soleil-werf,
Cantiere del Pardo, heeft afgelopen
maanden de verkoop van Grand Soleil
in de Benelux anders vormgegeven.
Dali Sailing te Breskens is benoemd
tot importeur en For Sail Yachting in

Marina Port Zélande, zusterbedrijf
van For Sail Yachtbrokers en Contest
Yachts Zeeland, is gekozen als dealer
voor Nederland. Doordat de knopen
net voor de belangrijke internationale
botenbeurs in Düsseldorf doorgehakt
werden, konden beide bedrijven zich
eind januari in hun nieuwe hoedanigheid op de grote overdekte boatshow
presenteren. Jan-Ward en Rens van

Dantzig van For Sail Yachting noemen
het nieuwe dealerschap een ontwikkeling waarop ze in dit 10e jaar van
het bestaan van hun bedrijf erg trots
zijn. Grand Soleil wordt gebouwd in de
range van 39 t/m 54 voet.
For Sail Yachting
T: 0111-676131
www.forsailyachting.nl

Jachtwerf Heeg viert Randmeer jubileum

In 2012 bestaat zeilbotenmerk
Randmeer vijftig jaar en dat wordt
groots gevierd. Op 2 en 3 juni organiseert Jachtwerf Heeg in samenwerking met de RKO (Randmeer Klasse
Organisatie) een feestelijk jubileumweekend in Heeg. Op zaterdag is er

een vlootschouw met admiraalzeilen,
een gezellige borrel en aansluitend een
dinerbuffet. Op zondag zullen er een
aantal wedstrijden worden gehouden
waar alle typen Randmeren aan mee
kunnen doen. Jachtwerf Heeg heeft
een speciale website gelanceerd,
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waarop onder andere het jubileumprogramma te vinden is. Iedereen die deel
wil nemen aan het jubileumweekend
kan zich via de website
www.jachtwerf-heeg.nl opgeven. Ook
worden er op deze site bijzondere
foto’s en verhalen verzameld. In het kader van het 50-jarig jubileum zal tijdens
de HISWA Amsterdam Boat Show (van
6 tot en met 11 maart in de Amsterdam
RAI) zowel de oudste als de nieuwste
Randmeer worden getoond op het
‘Day Sailer Paviljoen’ in de Europahal
op standnummer 01.112K.
Jachtwerf Heeg
T: 0515-442237
www.jachtwerf-heeg.nl
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