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For Sail Yachting toont twee
primeurs op Boot Düsseldorf

For Sail Yachting is dit jaar met maar
liefst één wereldprimeur en één
Europese primeur op Europa’s grootste
Indoor Boatshow aanwezig. Als agent
van Contest Yachts is Rens van Dantzig
de gehele week aanwezig op de stand
van Contest Yachts, waar de wereldprimeur van het motorjacht Contest 52MC
en de Europese primeur van het zeiljacht
Contest 57CS zullen plaatsvinden. JanWard van Dantzig is een paar stands
ernaast aanwezig op de Italiaanse stand

van Grand Soleil. Hier wordt de Grand
Soleil 39 met 2 hutten gepresenteerd.
Net als voorgaande jaren is op de stand
van YachtFocus het gehele aanbod van
For Sail Yachtbrokers te bewonderen
en is het kantoor in Marina Port Zélande zoals gewoonlijk 6 dagen per week
gewoon geopend (dinsdag gesloten).
For Sail Yachting
T: 0111-676131
www.forsailyachting.nl

Olivier van Meer
Design
presenteert
nieuwe Puffin
De Puffin-vloot breidt uit met de
Puffin 30’. De proefvaart met de nieuwste telg was een groot succes. Deze
Puffin is ideaal voor kustgebieden en
de wadden. Zij is uitgevoerd met vaste
kimkielen waarin zelfoplopende zwaarden verwerkt zitten. Ook het roer heeft
een oplopend deel, waarmee - zonder
handelingen te hoeven verrichten - op
een waterdiepte tot 65 cm kan worden
gevaren. Opvallend zijn de uitstekende
manoeuvreereigenschappen. De gebruikte materialen zijn licht, strak en sterk en
gericht op een minimum aan onderhoud.
Puffin Yachts in Enkhuizen bouwt de
Puffin 30’ zowel in aluminium als in
corecell/epoxy.

Olivier van Meer Design
T: 06-53311089
www.puffin.nl

Eerste testvaarten Heech by de Mar op Boot Düsseldorf
met Xp 33
Na maanden van ontwikkeling en bouw
ging de eerste Xp 33 eind 2012 eindelijk te water. De testvaarten zijn met succes uitgevoerd. De Xp 33 is ontwikkeld
met het oog op zeilers die geïnteresseerd
zijn in gemakkelijk te bedienen schepen
en die zeilplezier als hoogste prioriteit
hebben, aldus de werf. De romp van
de Xp 33 is gebouwd middels vacuüm
infusietechniek, zodat het schip stijf en
licht is. Het carbonfiber kielframe zorgt
voor een sterke constructie en het indrukwekkende ballastaandeel voor hoge
stabiliteit. Met de 2 meter lange boegspriet en de gennaker behaalt de Xp 33
aansprekende snelheden voor de wind.
Tijdens de testvaarten is de grens van
15 knopen al geregeld doorbroken. De
Xp 33 zal op Boot Düsseldorf getoond
worden.

X-Yachts Holland
T: 036-5369057
www.x-yachts.nl

Dit jaar neemt Heech by de Mar uit Heeg
onder leiding van de familie Koekebakker
voor de 28ste keer deel aan de bootshow
in Düsseldorf. Heech by de Mar staat hier
van 19 tot en met 27 januari met een eigen beursstand en met de unieke motoraak ‘Lepelaar’. De jachtmakelaar in
rond- en platbodems heeft ook deze editie het vertrouwde plekje midden in hal 14
op standnummer C21. Martin en Harry
Koekebakker zijn zelf aanwezig en nodigen alle geïnteresseerden uit een kijkje
aan boord van de motoraak te nemen.
Naast de jachtbemiddeling wordt in Düsseldorf ook de verhuur van traditionele
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zeiljachten en motorjachten gepromoot.
Bezoekers kunnen direct hun vakantie
reserveren of gratis een kalender voor
2013 met watersportevenementen ophalen. Wie niet in de gelegenheid is om
Boot Düsseldorf te bezoeken, kan deze
wintermaanden terecht bij de verkoophal
in Heeg. Speciaal voor deze potentiële
kopers is er deze winter de mogelijkheid
om een deel van de verkoopschepen in
een verwarmde verkoophal te bekijken.
U vindt de hal op De Draei 37 in Heeg.
Heech by de Mar
T: 0515-442750, www.heechbydemar.nl
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