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IJsseldelta
Marina Hattem
opent feestelijk
met nieuwe
Voorjaarsshow
In januari 2015 heeft de jachthaven in
Hattem een nieuwe eigenaar en naam
gekregen. Schepenkring Jachtmakelaars
René en Marie-Sophie Jorna zetten deze
prachtige haven voort onder de naam
IJsseldelta Marina. Als mede-organisatoren van Het WaterEvent, voorheen in
Blokzijl, introduceren ze in IJsseldelta Marina een nieuw evenement: de IJsseldelta
Watershow. De vertrouwde show in een
nieuw jasje en op een nieuwe locatie vindt
plaats op 20 en 21 juni. Organisator René
Jorna heeft er zin in: “De organisatie is
nog in volle gang, maar het programma
begint al vorm te krijgen. Zo kunnen de
bezoekers een presentatie van nieuwbouw jachten en first-class gebruikte
jachten verwachten, maar ook proefvaarten, rondvaarten, een lounge met een
wijnproeverij en hapjesbar en natuurlijk
optredens van het Hanze Shanty Festival
dat op 20 juni plaatsvindt. En dat is nog
niet alles. In de aanloop naar het evenement komen daar elke week weer nieuwe
activiteiten bij.” Voor het laatste nieuws
over de IJsseldelta Watershow gaat u
naar de Facebookpagina van IJsseldelta
Marina. Alle informatie over het evenement en deelnemende bedrijven vindt u op
www.ijsseldeltamarina.nl.

IJsseldelta Marina
www.schepenkring.nl
www.ijsseldeltamarina.nl
www.facebook.com/IJsseldeltaMarina
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Tiem Maritiem komt weer op stoom

Tiel Maritiem, het nieuwe nautisch evenement waarbij kennismaking met de
watersport en de rivier de Waal centraal
staat, beleeft dit jaar met Pinksteren (24
en 25 mei) haar tweede editie. Een primeur is de komst van stoomsleepboot
Jan de Sterke uit Gorinchem, een bijzonder schip uit 1913 met een authentieke
verschijning. Bezoekers van Tiel Maritiem
kunnen meevaren op de Waal met dit varende monument. Daarnaast zijn er ook

Tiel Maritiem
www.tielmaritiem.nl

Jachthaven Bruinisse in piraten-sferen

Wie Jachthaven Bruinisse komt binnenvaren, slaat de schrik om het hart. Bezoekers worden aangestaard door een levensgroot doodshoofd. Aanleiding is de nieuwe
winkel genaamd “Jack Bru’s Schatkist” die

Op 26 maart 2015 hebben EMCI en NBMS
(Nederlands Bond Makelaars Schepen &
Pleziervaartuigen) een nieuwe samenwerkingsovereenkomst getekend. Hiermee
borgen EMCI en NBMS dat onafhankelijk
toezicht, toetsing en certificering voor de
beroepsgroep maritieme makelaars en
taxateurs professioneel wordt geregeld
en beschikbaar is. De nieuwe samen-

werkingsovereenkomst regelt onder meer
het erkennen van beroepsopleidingen en
opleidingsinstituten en het erkennen van
activiteiten en trainingen voor de permanente opleiding. Ook is het per land kunnen inpassen van nationale wet- en regelgeving hierin opgenomen zodat de EMCI
registratie en certificering in ieder land kan
worden toegepast en effectief is. EMCI en
NBMS hebben praktische afspraken gemaakt over de uitvoering en de toetsing
van de bereikte resultaten.

EMCI
www.emci.nl
NBMS
www.nbms.nl

White Whale Enkhuizen opent
verkoopkantoor

recent geopend is. De winkel is een knipoog naar het nieuw te stichten Pirateneiland, dat recht tegenover de jachthaven
in de Grevelingen wordt gerealiseerd. De
spannende winkel is een aanvulling op het
haventerrein waar al diverse watersportbedrijven gevestigd zijn zoals FlexYachts,
House of Yachts en Nova Yachting.

Saillogix: de
betrouwbare
partner in het
vervoer van
uw jacht
We horen het steeds vaker: het droomjacht is gevonden, maar de locatie is een
probleem. Saillogix kan het vervoer van
en naar Nederland regelen en is gespecialiseerd in het wereldwijd vervoeren van
jachten. Waar het nieuwe schip ook ligt,
Saillogix regelt niet alleen het vervoer,
ook de diverse bijkomende zaken zoals
onder andere douaneformaliteiten en verzekeringen worden volledig afgehandeld.
Saillogix biedt haar klanten daarbij de
mogelijkheid te kiezen hoe het schip vervoerd zal worden; over de weg, over zee
aan boord van een zeeschip of op eigen
kiel. Afhankelijk van budget en bestemming worden de mogelijkheden op een
rijtje gezet. Ondernemer Gertjan Karreman legt uit: “Het bedrijf is ontstaan vanuit passie voor de watersport, gecombineerd met onze professionele kennis op
het gebied van logistiek. Door te werken
met alleen de besten op het gebied van
het vervoer van zeil- en motorjachten, en
het centraal stellen van de wensen op het
gebied van tijdsplanning en beschikbaar
budget, zijn wij in staat de klant het meest
efficiënte transport aan te bieden.” Saillogix verzorgt het gehele proces, ongeacht
locatie of bestemming van het schip.

Jachthaven Bruinisse
T: 0111-481485
www.jachthavenbruinisse.nl

André Vink neemt afscheid van
directeursfunctie HISWA Vereniging
Na ruim dertig jaar
doet André Vink (63),
directeur HISWA Vereniging, een stap
terug. Geert Dijks
(47) neemt zijn functie per 1 juni 2015
over. André Vink blijft
verbonden aan HISWA Vereniging als
bestuursadviseur strategie en externe
betrekkingen. Geert Dijks is 19 jaar in
dienst van HISWA Vereniging, waarvan
de laatste jaren als hoofd branchebelangen. Hij concentreerde zich binnen
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diverse andere schepen om te bewonderen en kunnen er ook schepen gekocht
worden. Op de Waalkade is er dit jaar
weer een nautische markt met circa 30
verschillende kramen. Voor de bezoekers die zelf het water op willen liggen er
zeilboten, kano’s en een luxe speedboot
klaar.

Samenwerking EMCI en NBMS
versterkt

de vereniging de laatste periode op vernieuwing van de koers, de structuur en
de bestuurlijke organisatie. Peter Brussel,
Algemeen Voorzitter HISWA Vereniging:
“Geert Dijks heeft als architect en aanjager van het vernieuwingsproces bewezen
de juiste kandidaat te zijn. We zijn André
grote dank verschuldigd voor zijn enorme
verdiensten voor HISWA.”
HISWA Vereniging
www.hiswa.nl
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White Whale Enkhuizen heeft een eigen
kantoor geopend. De jachtmakelaardij,
gerund door Robert de Vries, bestaat zes
jaar. De eerste jaren werd gewerkt vanuit
een kantoor aan huis, maar inmiddels is
WWY Enkhuizen uit haar jasje gegroeid.
De Vries: “Het is tijd de zaken groter aan te
pakken, daarom hebben we een kantoor
geopend op het terrein van de Gier Maritiem op Volmolen 4B in Enkhuizen. Het
is een goed bereikbaar bezoekadres met
ruime parkeergelegenheid. Op het terrein
zijn alle faciliteiten van een werf aanwezig,
waaronder een 100-tons kraan, dus ook

Voor nieuws over
zeilboten zie pagina 36

de grote jachten kunnen er terecht. Ook
keuringen en taxaties kunnen nu op eigen
terrein worden uitgevoerd.” White Whale
Enkhuizen maakt deel uit van het White
Whale Yachtbrokers-netwerk bestaande uit
meerdere, zelfstandig opererende kantoren in Europa. Dit kantoor bedient de regio
Noord-Holland boven het Noordzeekanaal.
White Whale Enkhuizen
T: 0228-855380
www.uwjachtmakelaar.nl

Voor nieuws over sportboten en
sloepen zie pagina 78
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Sailogix
T: 06-52869737
www.saillogix.com

Kijk voor meer watersportnieuws op:

Voor nieuws over
motorboten zie pagina 92
11

