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Tornado Sailing 
breidt uit 

Op 1 oktober is Delphia Service, de 
reparatie- en servicetak van Tornado 
Sailing, naar Leeuwarden verhuisd. 
Tornado Sailing te Makkum, importeur 
van hoogwaardige polyester zeil- en mo-
torboten, blijft in Makkum actief met de 
verkoop en verhuuractiviteiten van onder 
andere de Delphia vloot. Delphia Service 
gaat als zelfstandig bedrijf verder en ver-
huist van Makkum naar de Zwemmer 1 
te Leeuwarden. Hier is het zusterbedrijf 
van deze organisatie, Watersport Twee 
Provinciën, gevestigd. Abele de Jong, 
algemeen directeur van Tornado Sailing 
legt uit: “Door het toenemende aantal 
Delphia jachten in Nederland stijgt de 
vraag naar service en onderhoudswerk-
zaamheden. Op onze jachtwerf aan de 
Zwemmer in Leeuwarden hebben we 
betere faciliteiten en meer ruimte voor 
het reguliere onderhoud, vakkundige 
reparaties en de winterberging.” Ook 
bij de verkoopafdeling is er sprake van 
uitbreiding. Jurre Jan Muurling is verant-
woordelijk voor de jachtmakelaardij en 
is sinds augustus dit jaar commercieel 
directeur bij Tornado Sailing Makkum. 
Hij is EMCI gecertificeerd jachtmakelaar 
en heeft ruim twaalf jaar ervaring in de 
branche. Muurling gaat zich toeleggen 
op de bemiddeling van jonge, gebruikte 
zeiljachten van de diverse merken waar-
mee de jachtmakelaar actief is evenals 
de verkoop van nieuwe Delphia jachten. 

Tornado Sailing Makkum 
T: 0515-559260 
www.tornado-sailing.nl

Na brand weer nieuw gebouw voor 
Zeeman Jachtbouw

Na een jaar hard werken is de werf 
Zeeman Jachtbouw weer gereed om 
jachten te huisvesten. Op 24 augustus 
2011 werd de werf geteisterd door een 
brand waarbij vrijwel het gehele pand 
verloren ging. Arne Zeeman: “Wij zijn 
weer klaar om de diverse klussen aan te 
pakken, zoals uiteraard het timmerwerk 
- onze core business - maar ook het 
leggen van dekken. De machines staan 
op hun plek en de schepen kunnen 
naast de timmerzolder staan. De grote 
hal is 38 meter lang, 14 meter breed en 
12 meter hoog. De deuren zijn 9 meter 

breed en 9 meter hoog waardoor ook 
grote schepen naar binnen kunnen.” De 
nieuwe hal is geschikt voor wat Arne 
noemt ‘het ruigere werk’. Straal- en 
laswerk, diverse refitklussen en het 
bouwen van nieuwe boten kunnen hier 
plaatsvinden. Gezien de grootte van het 
gebouw, stelt Zeeman Jachtbouw een 
gedeelte van de hal ook beschikbaar 
voor andere werven die gebrek aan 
ruimte hebben. 
 
Zeeman Jachtbouw 
T: 0228-322352, www.zeemanjachtbouw.nl

Seldén biedt sinds kort een nieuw 
product aan: een dubbel geleideblok 
voor bevestiging aan scepters in 
combinatie met het gebruik van een 
gennaker of code zero rolsystemen. 
Aangezien deze furlers altijd gebruik 

maken van een dubbele, eindloze 
bedieningslijn zijn standaard blokken 
niet geschikt om de lijn naar de cockpit 
te begeleiden. Na het wegnemen van 
het systeem dient de lijn ook weer 
makkelijk weg te nemen te zijn wat met 
standaard blokken niet mogelijk is. 
Seldéns nieuwe blok is gemaakt van 
een composiet materiaal voor de 
bevestiging op de scepter, zowel voor 
25mm als voor 30mm scepters, met 
een veer druk-veer-draai systeem van 
rvs. Zeer gemakkelijk om te openen 
en na invoer van de lijn weer te sluiten. 
Het rvs voorkomt frictie en beschadi-
ging aan de bedieningslijn. De advies-
verkoopprijs die Seldén hanteert is  
€ 59,50 incl. BTW.

Seldén Mid Europe
T: 0111-698120, www.seldenmast.com

Seldén verkoopt dubbel geleideblok 
voor aan scepters


