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Watersportnieuws | Zeilboten

Op 25 en 26 mei aanstaande organiseert 
Heech by de Mar alweer voor de derde 
keer de Heech by de Mar Open Platbo-
demdagen. Naast alle verkoopschepen 
zijn ook de aanwezige huurschepen vrij te 
bezichtigen en bestaat er de mogelijkheid 
de eigenaren vragen te stellen. Om zelf 
het unieke platbodemgevoel te ervaren, 
kan men dit jaar tevens met één van de  
rond-of platbodems meevaren.

Heech by de Mar
T: 0515-442750
www.heechbydemar.nl 

Olympisch kampioen windsurfen Dorian 
van Rijsselberghe introduceert samen met 
Vinea zeilscholen in Friesland drie wind-
surfkampen. Tijdens de ‘Dorian wind- 
surfcamps’ zullen de cursisten van 10 
tot 19 jaar oud alle ins & outs over wind-
surfen leren. Dorian zal deze zomer zelf 
aanwezig zijn op de verschillende Vinea 
zeilscholen in Friesland. Boeken kan op 
zeilscholen.nl en op de drie windsurf-
scholen van Vinea zeilscholen: zeilschool 
Oer ’t Hout in Grou, zeilschool Us Hiem 
in Oudega en zeilschool De Stipe in Balk.

Vinea Zeilscholen 
T: 0515-745020 
www.zeilscholen.nl

Nautisch Kwartier Stavoren is exclusief 
dealer geworden van Lagoon catamarans 
in Nederland. Deze overeenkomst hebben 

Dit voorjaar is Holland Sailing Workum 
geïntegreerd in Jansma Jacht. Dit bete-
kent dat Jansma Jacht nu volledig eige-
naar is en er geen activiteiten meer zullen 
plaatsvinden op de locatie aan de Suder-
séleane 19 in Workum. Voor de verkoop, 
service en de bemiddeling bij de verkoop 
van Bavaria zeiljachten kan de klant te-

Heech by de Mar organiseert Open 
Platbodemdagen
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Nautisch Kwartier Stavoren exclusief dealer van Lagoon 
catamarans

Jansma Jacht neemt werkzaam-
heden Holland Sailing Workum over
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het Franse CNB uit Bordeaux, de bouwer 
van Lagoon, en Nautisch Kwartier Stavo-
ren gesloten. In België blijft Shipshop uit 

Nieuwpoort hiervoor verantwoordelijk. “In 
tegenstelling tot de monohull markt zit er 
nog steeds groei in de markt van de ca-
tamarans. Hierin is Lagoon de absolute 
wereldleider met een marktaandeel van 
maar liefst 30%,” aldus de nieuwe dea-
ler. Vanwege de ruimte, de stabiliteit, het 
licht dat door de panoramaramen schijnt 
en de comfortabele hutten in de hulls, 
zijn de catamarans in trek bij een brede 
groep watersporters en vooral bij de ver-
trekkers. De geringe diepgang en de mo-
gelijkheid om droog te vallen maken het 
mogelijk vrijwel overal ter wereld te varen.
Het programma bestaat uit verschil-
lende modellen tussen de 38 en de 62 
voet. Bij Nautisch Kwartier Stavoren is 
de nieuwe Lagoon 39 te bezichtigen.

Nautisch Kwartier Stavoren 
T: 0514-682345
www.nautischkwartier.nl

recht bij de showroom van Jansma 
Jacht Almere aan de IJmeerdijk 14 in 
Almere. In september 2012 is Jansma 
Jacht daar reeds gestart met de verkoop 
van de Bavaria en Dufour zeiljachten.  

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


