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Dames aan het roer bij
ScheepsmakelaarZij Willemstad

We zien het niet vaak: twee dames die
samen een jachtmakelaardij oprichten. De
fanatieke en ondernemende watersportsters Jeannette van der Wulp en Ilse Verboom gaan de uitdaging aan en zijn gezamenlijk ScheepsmakelaarZij in Willemstad
gestart. De jachtmakelaars hebben beide
hun EMCI-certificaat behaald en in juni is
de eerste boot verkocht. Het duo staat
voor heldere, duidelijke en open communicatie, zonder verrassingen achteraf. Na
een eerste kennismaking met het te verkopen schip, worden de verkoopvoorwaar-

den en courtage besproken. De bootverkoper kan hierbij kiezen uit drie pakketten,
variërend van hulp bij het aanbieden van
de boot tot het zorgeloos verkopen van
de boot. De dames werken in alle gevallen
zonder verkoophaven waardoor de bootverkoper gedurende de verkoopperiode
zelf kan blijven varen.

ScheepsmakelaarZij
T: 06-22239821
www.scheepsmakelaarzij.nl

Winner Yachts verhuist naar
Medemblik

Nederland
krijgt Eredivisie
voor zeilen
Net als bij vele andere sporten krijgt
zeilen in Nederland zijn eigen nationale
competitie. Bij deze Eredivisie Zeilen
gaat het vooral om het verdedigen van
de eer van de vereniging op nationaal
en internationaal niveau. Aan het einde
van de competitie mag een vereniging
zich een jaar lang Nederlands Kampioen
Zeilen noemen. Initiatiefnemers zijn het
Watersportverbond en sportmarketingbureau Marvin & Miles. In het najaar van
2015 vindt er al een pilotversie van de
Eredivisie Zeilen plaats. Deze pilot bestaat uit een volledig wedstrijdweekend
en is bedoeld om het concept aan de
Nederlandse markt te presenteren. Voor
2016 wil de organisatie naar een volledige competitie bestaande uit minimaal
drie wedstrijdweekenden verdeeld over
het seizoen.

Eredivisie Zeilen
www.eredivisiezeilen.nl

Enkhuizen. Winner Yachts heeft besloten te verhuizen naar een nieuwe locatie
vanwege de groei in de afgelopen jaren
en de uitbreiding van de modellijn. Op
de nieuwe locatie komen de expertises
van Winner Yachts, Medemblik Yacht
Service en Rake Rigging samen. De zeiljachtenwerf vestigt zich hiermee vlakbij
Contest Yachts, waardoor er in Medemblik langzamerhand een centrum voor
de bouw en onderhoud van composiet zeiljachten in Nederland ontstaat.

Winner Yachts vestigt zich per 1 juli
2015 op Overleek 3 en 7 in Medemblik. Voorheen was de werf te vinden in

Winner Yachts
T: 0228-316001
www.winneryachts.com
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