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Bijzondere rol voor platbodems bij Maritiem
’s-Hertogenbosch

In 2013 wordt opnieuw het grootste
maritiem-historische evenement van het
zuiden georganiseerd: Maritiem ’s-Hertogenbosch. In de havenstad ’s-Hertogenbosch zijn op 20, 21 en 22 september

honderden klassieke en traditionele binnenvaartschepen te zien. Dit jaar is er speciale aandacht voor rond- en platbodems.
Naar verwachting varen ongeveer vijftig
van deze schepen vanuit alle hoeken van

Nederland naar de Brabantse hoofdstad.
Maritiem ’s-Hertogenbosch wordt tweejaarlijks gehouden en trok de laatste editie
ruim 150.000 bezoekers. Maritiem ’s-Hertogenbosch is een meerdaags gevarieerd
feest voor jong en oud in de binnenstad
van de bourgondische stad. Lopend langs
de oude gevels heeft het publiek een
prachtig zicht op de vele schepen die in de
binnenwateren liggen. Met het maritiem
erfgoed als decor zijn er drie dagen lang
diverse feestelijkheden voor het publiek.
Er zijn openluchtoptredens van bekende
Nederlandse artiesten, concerten, groots
vuurwerk, zeeliederen- en shantykorenfestivals, maritieme demonstraties, een
Mini-Maritiem en een speciaal programma
voor de kinderen. Schippers die Maritiem
’s-Hertogenbosch 2013 willen bezoeken, kunnen zich nog inschrijven via de
website www.maritiemshertogenbosch.nl.
Stichting Maritiem ‘s-Hertogenbosch
T: 06-36005294
www.maritiemshertogenbosch.nl

Beneteau
Rendez-vous
in Bruinisse
Zaterdag 16 augustus 2013 organiseert
House of Yachts, als dealer van Beneteau
in Nederland, een Beneteau Rendezvous in Bruinisse. Iedere Beneteaueigenaar is van harte welkom om hier
andere Beneteau-vaarders te ontmoeten. Het is de eerste keer dat deze dag in
Nederland georganiseerd wordt. In het
buitenland is het evenement al bekend.
Onder meer in de Verenigde Staten is het
een groot succes. Inschrijven kan per
mail via info@houseofyachts.nl. Inschrijvers zijn als eerste op de hoogte van het
interessante programma.
House of Yachts
T: 0111-483890, www.houseofyachts.nl

Damen Shipyards bouwt driemaster
voor Oman
Damen Shipyards in Gorinchem is begonnen met de bouw van een clipper
naar het ontwerp van Dykstra Naval
Architects. Het gaat om een klassieke
vierkantgetuigde 87 meter lange driemaster met 2.700 vierkante meter zeiloppervlakte. Het schip volgt de The Stad
Amsterdam and Cisne Branco op. Door
het nieuwe ontwerp met een groter zeiloppervlak en grotere waterlengte zijn de
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verwachte zeilprestaties van de clipper
hoog. Het schip wordt naar verwachting
in de zomer van 2014 opgeleverd aan de
Omaanse marine. Naast de deelname
in de Tall Ships races zal Sail Oman het
schip gebruiken als opleidingsschip dat
plaats biedt aan 94 man.
Damen Shipyards
T: 0183-639911, www.damen.com
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