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For Sail Yachtbrokers midden in druk
beursseizoen
For Sail Yachtbrokers is dit jaar weer
volop aanwezig op internationale beurzen. Nu de HISWA te water, Cannes
International Boat Show en Southampton Boatshow achter de rug zijn, maakt
de jachtmakelaar en dealer zich op voor
de Genoa Boat Show en de eigen For
Sail Herfst Boat Show. Op Genoa Boat
Show die van 6 tot en met 14 oktober
gepland staat, zal For Sail Grand Soleil
vertegenwoordigen met de modellen
Grand Soleil 39, de Grand Soleil 43 en
de Grand Soleil 47. De 43-voeter beleeft
hier haar primeur en de 47-voeter zelfs
de wereldprimeur. Het weekend van 13

en 14 oktober is extra druk. Op 13 oktober start namelijk de For Sail Herft Boat
Show die tot en met 4 november door
zal lopen. In deze periode zullen aan de
verkoopsteigers van Marina Port Zélande zo’n vijftig gebruikte schepen afgemeerd liggen. De show kan deze weken
van woensdag tot en met maandag van
10.00 tot 17.00 uur bezocht worden. Op
dinsdag is het kantoor gesloten.

For Sail Yachtbrokers
T: 0111-676131, www.forsailyachtbrokers.nl

Jansma Jacht neemt activiteiten
Van den Bosch Yachting over
Van den Bosch Yachting, gevestigd op
Marina Muiderzand in Almere, stopt
per direct met alle verkoopactiviteiten
behorend tot het dealerschap van
de Bavaria en Dufour zeiljachten. In
september 2011 heeft de heer Van
den Bosch een doorstart gemaakt met
Van den Bosch Yachting en daarmee
de voorzetting van het bedrijf mogelijk
gemaakt. Al deze inspanningen ten spijt
heeft de heer Van den Bosch nu in goed
overleg met de Bavaria Yachtbau Groep

besloten de activiteiten te stoppen. In
overleg met de werf Bavaria in Giebelstadt is Jansma Jacht B.V. per direct
aangesteld als dealer van de Bavaria
en Dufour zeiljachten. Jansma Jacht
start op dezelfde centrale locatie met
een showroom aan de IJmeerdijk 14 op
Marina Muiderzand in Almere.

Jansma Jacht
T: 0515-433390, www.jansmajacht.nl

House of Yachts
nu ook dealer van
Bénéteau
Vanaf nu kan iedere watersporter met
interesse in de zeiljachten van Bénéteau terecht bij House of Yachts, gevestigd in Bruinisse. House of Yachts
BV volgt Waypoint Willemstad op en
wordt daarmee de nieuwe
Bénéteau-dealer in de Zeeuwse
delta. In samenwerking met Nautisch
Kwartier Stavoren en ShipShop in
Nieuwpoort (België) heeft House of
Yachts een groot aantal modellen uit
het uitgebreide gamma zeiljachten van
Bénéteau tijdens de HISWA te water
2012 in Amsterdam gepresenteerd.
House of Yachts is in 2007 opgericht

door Joeri Saly, zelf fanatiek wedstrijdzeiler en beëdigd jachtmakelaar.
Joeri: “Bénéteau en House of Yachts
passen perfect bij elkaar en wij zijn dan
ook heel erg blij dat we dit fantastische merk in Zuid-Nederland mogen
vertegenwoordigen. Een merk met heel
veel potentie en toekomst. Wij hebben onze Franse collega’s bij de werf
leren kennen als zeer professionele en
gepassioneerde watersporters.”
House of Yachts
T: 0111-483890, www.houseofyachts.nl
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Jeanneau
introduceert twee
nieuwe zeiljachten

Jeanneau investeert in de toekomst.
Het bedrijf presenteert dit najaar maar
liefst negen nieuwe modellen; twee
nieuwe zeilboten en zeven nieuwe
motorboten. De Sun Odyssey 469 en
de Sun Odyssey 41 DS zijn de nieuwe
telgen in de zeilbotenfamilie van de
Franse werf. Net als verschillende
voorlopers heeft ook de Sun Odyssey
469 een knik in de moderne romp met
een lange waterlijn en een bescheiden
vrijboord. Voorin het schip bevindt
zich een grote zeilenberging. Op het
gebied van tuigage is er keuze uit een
zelfkerende fok, overlappende genua,
code 0 en een furling mast. De kuip
is ruim, heeft dubbele stuurwielen en
een volwaardige tafel. De spiegel is
neerklapbaar voor een gemakkelijke
toegang tot het water en dient ook
als zwemplatform. Het interieur biedt
veel lichtinval, volume en comfort. Het
model kent drie indelingen: een drie
hutten versie met twee badkamers,
een indeling met drie hutten met drie
badkamers en een vier hutten variant
met maar liefst vier badkamers. Bij de
tweede nieuwkomer, de Jeanneau Sun
Odyssey 41 DS, is de romp identiek
aan die van de zeer goed zeilende Sun
Odyssey 409, terwijl het interieur is
afgeleid van de Sun Odyssey 44 DS.
Meest in het oog springende details
buiten zijn de gebogen panoramaramen aan weerskanten van de opbouw.
Bij het interieur zijn dat de moderne
materialen en de enorme eigenaarshut
in het achterschip.
SkipsYachting
T: 0320-279863
www.skipsyachting.nl

nieuwe zeilboten | 35

