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Watersportnieuws | Zeilboten

De For Sail Herfst Boatshow is weer 
van start gegaan. Gedurende deze pe-
riode liggen zo’n 50 gebruikte zeiljach-
ten afgemeerd aan de verkoopsteiger 
in Marina Port Zélande (Ouddorp, Zuid-
West Nederland). Tijdens de show is de 
jachtmakelaardij zes dagen per week 

Sea Independent, de Nederlandse dealer 
van Ice Yachts, is trots: de Ice 33 kwam 
als elfde boot binnen op de 46e editie van 
de Barcolana Regatta. Een elfde plaats 
klinkt misschien niet direct als een grote 
prestatie, maar aan deze race nemen ruim 
1.900 boten deel. De Esimit Europa 2 
van Yacht Club Monaco kwam als de 
grote winnaar uit de bus. De Barcolana 
Regatta in Trieste is dé zeilrace aan de 
Italiaanse kust van de Adriatische zee. De 

Van 11 oktober tot en met 9 
november: For Sail Herfst Boatshow

Ice 33 Mataran III bewijst zeileigen-
schappen op Barcolana Regatta

Tachtig schepen 
zeilden mee met 
de 21e Kuiper 
Brandaris Race
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Tachtig schepen met bij elkaar zo’n 2.000 
bemanningsleden namen zaterdag 18 
oktober deel aan de 21e editie van de 
Kuiper Brandaris Race. Het grootste zeil-
evenement voor klassieke zeilschepen is in 
1994 geïnitieerd door Herman Brandsma 
uit Harlingen. In dat jaar werd de race voor 
het eerst gehouden als eerbetoon aan de 
toen 400 jaar oude Brandaris vuurtoren op 
Terschelling. Bij deze 2014-editie voerde 
de race de deelnemers wederom door de 
vaargeulen naar Terschelling via de Pol-
lendam, de Blauwe Slenk en de Meep. De 
boten finishten op de Noord Meep. Het 
deelnemersveld bestond uit verschillende 
klassen, verdeeld in klippers, tjalken, aken, 
skûtsjes, kotters, botters en zeeschepen. 
Ook dit jaar was Jaap Kuiper van Kuiper 
Verzekeringen in Heerenveen als sponsor 
en naamgever verbonden aan het zeileve-
nement.

Kuiper Verzekeringen
T: 0513-614444
www.kuiperverzekeringen.nl

‘Copa del Antuno’ is de meest massale 
regatta ter wereld en heeft ook dit jaar 
het wedstrijdzeilseizoen afgesloten in de 
Golf van Trieste. Dit jaar werd de tocht 
gevaren van 4 tot en met 12 oktober.
Jaarlijks trekt het evenement zo’n 300 .000 
toeschouwers.

Sea Independent Nederland
T: 0229-279753
www.seaindependent.com

geopend van 10.00-17.00 uur, op dins-
dag is het kantoor gesloten.
 

For Sail Yachtbrokers 
T: 0111-676131
www.forsailyachtbrokers.nl


