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Delphia 31 nu ook in Nederland

Paas Show bij
For Sail
Yachtbrokers
Op donderdag 28 maart opent For Sail
Yachtbrokers haar jaarlijkse Paas Show.
In de haven aan de Kabbelaarsbank Steiger K1 in Ouddorp zullen de boten uit
het aanbod van de jachtmakelaar, bestaande uit zeilboten en motorzeilers in
verschillende groottes en prijsklassen, in
een extra gezellige sfeer gepresenteerd
worden. De medewerkers lopen rond
om bezoekers te begeleiden en eventuele vragen te beantwoorden. De show
loopt door tot en met zondag 14 april.
For Sail Yachtbrokers
T: 0111-676131
www.forsailyachtbrokers.nl

De Delphia 31, het nieuwste model zeiljacht van de Poolse werf Delphia, is vanaf
nu ook in Nederland leverbaar. De nieuwe
Delphia 31 is ontworpen als een sportief
jacht, ideaal voor families die op zoek zijn
naar avontuur op het water. Het comfort
en de veiligheid tijdens het zeilen zijn gewaarborgd door de zelflozende ruime
kuip met twee bakskisten, antislip op de
kuipvloer, twee selftailing lieren en een
rolfok die vanuit de kuip bedienbaar is.
De ruime kuip met teak op de banken en
zwemplateau biedt eenvoudig toegang
tot het water. De Delphia 31 is verkrijg-

baar met een gietijzeren kiel (geschikt
voor de open zee) of een midzwaard.
Verdere opties zijn onder meer een rolgrootzeil en maststrijkinstallatie. Naast
Tornado Sailing in Makkum is Jachtwerf de
Grevelingen in Scharendijke nu ook
exclusief dealer in de Benelux van
Delphia zeiljachten en Delphia Escape
motorjachten.
Tornado Sailing Makkum
www.tornado-sailing.nl
Jachtwerf de Grevelingen
www.jachtwerfdegrevelingen.nl

Team RSM neemt deel aan Race of the Classics
De Race of the Classics is een jaarlijks terugkerende zeilwedstrijd waar
ongeveer vijfhonderd studenten op 18
klassieke boten aan meedoen. Dit jaar
begint op 1 april de 25ste editie en zal
de start zoals gebruikelijk in Rotterdam
zijn. Vanuit daar zal de vloot koers zetten naar Brugge en Ipswich. De finish ligt
in Amsterdam. Team RSM (Rotterdam
School of Management) is het team van
de bedrijfskundefaculteit van de Erasmus
Universiteit. Haar deelname is georganiseerd door de studievereniging van deze
faculteit, STAR. Het schip waarmee deze
groep vaart is de Hendrika Bartelds. Zij is
met een lengte van 49 meter één van de
grootste schepen van de vloot. Studente

Eelke van der Horst verzorgt de marketing voor RSM: “Tijdens de race zullen wij
als Team RSM op sportief én sociaal vlak
proberen te excelleren. Wij hebben er zin
in! De acquisitiefase is nog niet afgelopen
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dus we zijn nog op zoek naar sponsoren.”
Team RSM
T: 010-4082037
www.rsmstar.nl, www.rotc.nl
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