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Een zeilboot waarbij de lusten en lasten 
in balans zijn, dat is de belofte van de 
Tiwal 32. Geen dure ligplaats en verzeke-
ring en weinig onderhoud. De Tiwal 3.2 
is een opblaasbare, lichtgewicht zeilboot 
met een 5.2 of 7 m2 groot zeil die gemak-
kelijk en snel kan worden opgeborgen in 
twee zakken met een totaalgewicht van 
50 kilogram. De prestaties zouden niet 
onderdoen met een vergelijkbaar formaat 
zeilboot. De boot viel al verschillende 

Op zaterdag 24 en zondag 25 mei orga-
niseert Heech by de Mar voor de vierde 
keer zijn Open Platbodem- en Opstapda-
gen. Naast alle verkoopschepen is ook de 
verhuurvloot vrij te bezichtigen, bestaat 
de mogelijkheid de eigenaren vragen te 
stellen en is het mogelijk een proefvaart te 
maken. Daarnaast organiseert de jacht-
bemiddelaar vaartochten met een Lem-
steraak. “Hiermee kunnen bezoekers het 

Melior Yachts introduceert 
opblaasbare zeilboot de Tiwal 32

Heech by de Mar organiseert 
Open Platbodemdagen

Lion Sails en 
Quantum Sails 
slaan de handen 
ineen
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Lion Sails heeft de handen ineen geslagen 
met Quantum Sails. Lion Sails Holland BV 
is eigendom van Ton Leeuwestein, al 46 
jaar een bekend en gerespecteerd zeilma-
ker in zuidelijk Nederland en de Vlaamse 
kust. Lion Sails, nu ook Quantum Sails 
Zuid-West genoemd, is gelegen aan de 
dijk in het Zeeuwse Kats. De zeilmakerij 
ligt op ongeveer twee kilometer afstand 
van de Zeelandbrug en is daardoor vanuit 
heel Zeeland vrijwel binnen een half uur te 
bereiken. Eenmaal binnen zullen Ton en zijn 
team de klanten vakkundig te woord staan 
en uitleg geven over Quantum zeilen. Daar-
bij kan men bij Lion Sails terecht voor nieu-
we cruise, performance cruise en wedstrijd 
zeilen, service aan de bestaande zeilgarde-
robe, canvasreparaties en nieuw canvas-
werk.  Lion Sails kan door deze samenwer-
king gebruik maken van alle expertise en 
de productiefaciliteiten van Quantum Sails. 
“De ontwikkelingsafdeling van Quantum is 
beroemd. We leveren de snelste zeilen voor 
een concurrerende prijs. Als je aan de top 
wilt meedraaien moet je eenvoudigweg sa-
menwerken met één van de marktleiders,” 
aldus Ton Leeuwestein. 

Quantum Sails Zuid-West
T: 0113-600291
www.quantumsails.nl

unieke platbodemgevoel ervaren”, aldus 
Jan Peter Jaarsma van Heech by de Mar. 
De Open Platbodem- en Opstapdagen 
worden gehouden van 10.00 en 17.00 
uur in de verkoophaven in Heeg.

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

keren in de prijzen. Zo werd de Tiwal 3.2 
verkozen tot ‘Boat of the year 2014’ door 
Sailingworld en ontving zij ook een ‘Best 
of the best’ design award van Reddot. 
De Tiwal 3.2 wordt geleverd door Melior 
Yachts uit Jirnsum.

Melior Yachts
T: 06-20002312 
www.melioryachts.com 


