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Belgian 
Boat Show toont 
ook divers aanbod
aan zeiljachten

Heech by de Mar maakt Lemsteraak 
weer als nieuw

nieuwe zeilboten | 39

Naast de verhuur en aan- en verkoop van 
rond- en platbodems is Heech by de Mar 
ook sterk in jachtonderhoud en refitwerk-
zaamheden. Afgelopen winter verzorgden 
de professionals het onderhoud van de 
eigen huurvloot en zijn ze gestart met een 
refitklus van formaat. De expert in traditi-
onele zeiljachten heeft namelijk een grote 
Lemsteraak in de werkplaats staan. Deze 
Lemsteraak van een particuliere eigenaar 
wordt voorzien van een nieuw teakhouten

Amsterdam Yachting neemt  
Andijk Yachting over

Met de start van het nieuwe jaar is An-
dijk Yachting overgenomen door Am-
sterdam Yachting. Andijk Yachting be-
staat al sinds 1990 en heeft in de loop 
der jaren een goede naam opgebouwd 
in de jachtmakelaardij. Gelegen op een 
mooie locatie direct aan het IJsselmeer 
met een kantoor aan de haven van An-
dijk is de jachtmakelaardij goed bereik-
baar voor kopers uit binnen- en buiten-
land. Amsterdam Yachting is sinds 2012 
actief in de regio Amsterdam en werkt 
samen met scheepsmakelaardij Goliath 
en jachthaven Bovendiep. Met de over-
name wordt de regio Noord-Holland 
vanuit het kantoor in Andijk nog beter 
bereikt en wordt het scheepsaanbod 
sterk uitgebreid met onder meer luxe 

motorjachten. Onder de nieuwe naam 
‘Andijk Yachting Amsterdam’ zal door 
Graziano Bijlsma de goede en betrouw-
bare service van Andijk Yachting worden 
voortgezet, waarbij de jachtmakelaardij 
zich blijft onderscheiden door een flexi-
bele, integere, discrete en dienstverle-
nende aanpak. Belangstellenden zijn van 
harte welkom op het kantoor op Nieuwe  
Haven 4 in Andijk.

Andijk Yachting Amsterdam
T: 0228-593636
www.andijkyachting.nl

Net als uit andere waterlanden komen 
er ook positieve signalen over de 
hernemende watersportmarkt uit het 
Belgische Gent. “Met de verfrissen-
de aanpak van onze watersport- en 
waterrecreatiebeurs, trekken we een veel 
breder publiek aan dan voorheen,” zegt 
Christophe Coseyns, beursmanager van 
de Belgian Boat Show. Naast de vele 
motorboten, sloepen en watersportpro-
ducten presenteert de beurs dit jaar ook 
een gevarieerd aanbod aan zeiljachten. 
“Zeiljachten met een complete inrichting 
voor een langer verblijf en dus ook vaar-
reizen zijn de pilaar van  het watersport-
paleis dat de Belgian Boat Show is. Er zijn 
vijftien zeiljachten aangemeld en er staan 
er nog een paar in de wachtrij,” vertelt 
Christophe enthousiast. Bekende merken 
als X-Yachts, Saffier Yachts, Hanse, Viko, 
Hallberg-Rassy, Maxi, Bénéteau en Jean-
neau worden vertegenwoordigd. Daar-
naast verwacht de beursorganisatie ook 
sportcatamarans. De Belgian Boat Show 
wordt gehouden in Flanders Expo in Gent 
en is geopend van 13 tot en met 15 fe-
bruari en van 19 tot en met 21 februari 
2016. De beurs is alle dagen toegankelijk 
van 10.00 tot 18.00 uur en op vrijdag 19 
februari zelfs tot 22.00 uur.

Belgian Boat Show 
www.belgianboatshow.nl
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dak en een nieuwe teakhouten kuip. 
Ook het staalwerk wordt aangepakt en 
er wordt een hydraulische stuurinstal-
latie aangebracht. Tot slot zal het volle-
dige jacht weer voorzien worden van de 
nodige lak en verf, waarna de Lemster-
aak weer als nieuw te water kan gaan.

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


