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Botenverzekeraar SON bevordert
jeugdzeilen in Friesland

De zeilsport toegankelijker maken voor
jonge kinderen en tegelijk ook leuker voor
de toekijkende ouders. Met dat doel stelt
SON scheepsverzekeringen, verzekeraar
van beroeps- en pleziervaartuigen, jeugdzeilboten beschikbaar aan Zeilcentrum
Grou. Het gaat om vijf zeilboten van het

type Optimist, bedoeld voor kinderen van
zeven tot twaalf jaar. Freek Baron, hoofd
Pleziervaartuigen bij SON, overhandigde
de lesvaartuigen op 11 juni 2014 aan Jan
Feike Hoekstra, de exploitant van het zeilcentrum dat gelieerd is aan de Koninklijke
Watersportvereniging Frisia. Het vorig jaar
september geopende zeilcentrum is een
grote ark met veel sanitaire- en meetingfaciliteiten in de vernieuwde haven van
Grou. Zeilcentrum Grou is een goede uitvalsbasis voor zeilwedstrijden, trainingen
en andere watersporten, zoals suppen,
vertelt centrummanager Hoekstra. De
focus ligt wat hem en verzekeraar SON
betreft op nieuwe oogst: “Meer jongeren
interesseren voor actieve watersport in
Friesland is dé uitdaging.”
SON Scheepsverzekeringen
T: 050-5255500
www.son.nl

Grand Soleil ontwerpt nieuwe
modellijn: Long Cruise

Secretaris
Trintella
Vriendenkring
schrijft boek over
zijn favoriete
zeilmerk
Zeiljachtenmerk Trintella bestaat vijftig jaar
en dat wordt gevierd met de uitgifte van
een jubileumboek. Op 30 mei heeft de
Trintella Vriendenkring, de vereniging van
eigenaren van Trintella zeiljachten, het boek
‘Trintella Yachts, Hollands Glorie uit Brabant’ ten doop gehouden. De uitgave geeft
een fraaie samenvatting van de geschiedenis van de werf in ‘s-Hertogenbosch
en een beschrijving van de meer dan 30
Trintella modellen die zijn gebouwd naar
ontwerp van Van de Stadt en Ron Holland.
Het ruim 200 pagina’s tellende boek wordt
verder gecompleteerd met reisverhalen en
refitprojecten van Trintella zeilers. Het eerste
exemplaar is uitgereikt aan de beschermvrouwe van de vereniging en weduwe van
de grondlegger van de werf, Anne Wever,
tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van Trintella zeilers in Hellevoetsluis. Het boek is een
uitgave van de Trintella Vriendenkring, de
vereniging van eigenaren die al sinds 1969
actief is. De auteur, Peter van der Waa zeilt
zelf al meer dan 10 jaar met een inmiddels
klassieke Trintella uit 1966. Het boek is te
verkrijgen via de website van de Trintella
Vriendenkring: www.trintella.org voor een
prijs van € 27,50, exclusief verzendkosten.
Trintella Vriendenkring
www.trintella.org

Na jarenlang cruisers en racers geproduceerd te hebben komt Cantiere del Pardo,
met een nieuwe lijn Grand Soleil zeiljachten genaamd ‘Long Cruise’. De Grand
Soleil 46 LC bijt het spits af, een jacht van
aanzienlijk formaat, maar nog altijd goed
hanteerbaar voor een doorsnee zeilfamilie. Het jacht leent zich goed voor langere
afstanden. Zowel binnen als op het dek
heeft het veel leefruimte en daarbij is er
ook veel bergruimte. Standaard telt de

Grand Soleil 46 LC twee slaapkamers en
twee badkamers. Dit alles in de bekende
Italiaanse, elegante stijl. De komende vier
jaar zullen naar verwachting drie nieuwe
modellen op de markt komen. De nieuwe
46 LC zal dit najaar al te zien zijn op diverse boatshows.
For Sail Yachting
T: 0111-676131
www.forsailyachting.nl
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