MD Jachtbemiddeling verhuist naar nieuwe locatie in Heeg
MD Jachtbemiddeling verhuist per 1 april
2016 naar een ruimere locatie in Heeg.
Het bedrijf verlaat daarbij het kantoor op
It Fjild en gaat verder op twee andere locaties binnen Heeg. Het nieuwe kantoor
bevindt zich op het adres Osingahuizen
16a. De showroom en de jachthaven met
vijftig ligplaatsen zijn even verderop, op
De Opper 6, te vinden. Marco Draaisma
licht toe: “MD Jachtbemiddeling groeit en
daarom hebben we méér ruimte nodig
om de schepen optimaal te presenteren.
Bij de zoektocht naar een nieuwe locatie
hebben we in Scheepsmotoren Heech
de juiste partner gevonden die veel
ruimte heeft en daarnaast ook alle voorkomende werkzaamheden aan schepen
professioneel kan uitvoeren”. Scheepsmotoren Heech bestaat sinds 1988 op
de locatie in Osingahuizen en sinds de
uitbreiding in 2008 ook op de nieuwe lo-

catie in Heeg. De eigenaar, Gijsbert van
Malsen, heeft ruime ervaring in de watersport en is sinds jaar en dag dealer van
onder meer Yamaha buitenboordmotoren en Bukh, Perkings, Lombardini en
Steyer inboard motoren. Naast de vijftig
ligplaatsen biedt de nieuwe locatie ruimte
aan zomer- en winterstalling en kunnen
schepen tot 40 ton gekraand worden.

MD Jachtbemiddeling is gespecialiseerd
in het bemiddelen van zeiljachten, motorboten en sloepen. Daarnaast is het bedrijf ook dealer van Liberty boten, Escape
sloepen en Heech Trailers.
MD Jachtbemiddeling
T: 06-12150830
www.mdjachtbemiddeling.nl

Samenwerkingsverband Nautic World
nieuwe full service jachtmakelaar

wedstrijdzeilen. Voor het opzetten en runnen van een campagne, zowel nationaal als
internationaal, is de nieuwe booteigenaar bij
ons aan het goede adres.”

Sinds februari 2016 zet Nautic World vanuit
Nederland koers als internationaal opererende moderne full service jachtmakelaar.
De nieuwe jachtmakelaardij is een krachtenbundeling van de vier gerenommeerde
watersportbedrijven Nautic World, Seaport
Sailing Yachts, Roompot Marina Yacht
Service en Messink Yachting. Naast aanen verkoopbegeleiding van jachten biedt
Nautic World ook het volledige management en onderhoud van de boot op maat

Nautic World
T: 085-3034370
www.nauticworld.com

aan. Dankzij het consortium van nautische
bedrijven beschikt Nautic World over vier
verkoophavens: in Kamperland, Enkhuizen, Drimmelen en IJmuiden. Joeri Saly:
‘Wij adviseren onze klanten op een vakkundige wijze. Elke partner binnen Nautic
World heeft zijn specialisme. Samen zijn we
zeer bekwaam op het gebied van bemiddeling, bieden we technische ondersteuning,
kunnen we refit-werkzaamheden uitvoeren
en hebben we ruimschoots ervaring in het

Prymaxx waarschuwt: “Eén vonk is genoeg”
Genietend van de boot zijn er situaties
waar u niet eens aan wilt denken. Brand
aan boord is zo’n situatie. Aandacht voor
brandveiligheid is een waardevolle investering in de boot en de eigen veiligheid. In geval van brand zijn de eerste paar seconden
cruciaal. Het is dan ook belangrijk dat een
brand in de beginfase wordt gedoofd, zodat
een kleine vlam zich niet kan ontwikkelen
tot een grote brand. Emmers met water vullen kost teveel tijd. Een optie is de poederblusser. Nadeel van zo’n poederblusser is
dat het veel nevenschade aan onder meer
de elektronica kan toebrengen en wanneer
de blusser niet jaarlijks is opgeschud, is de
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kans groot dat deze niet meer werkt. Het
alternatief is de Prymaxx spray brandblusser. Jan Olsman van Prymaxx Europe licht
dit toe: “De Prymaxx spray is een handzame vorstvrije (-/-15 °C) schuim brandblusser geschikt voor binnen en buiten. Voor
in elk type gebouw, boot, auto of caravan
en blust vrijwel alle soorten branden, zelfs
frituurvet en Bio-ethanolgel. Kortom: ‘one
voor all’. De brand wordt verstikt en dooft.
Heel efficiënt en dat zonder ernstige gevolgschade”. Olsman: “Het werkt als elke
spuitbus dus blussen kan iedereen tussen
de 9 en 90 jaar en dat al vanaf drie meter
afstand”. De brandblusser van Prymaxx is

voor € 34,50 verkrijgbaar. Bekijk de website
www.Prymaxx.eu voor de verkooppunten
bij u in de buurt.
Prymaxx Europe
T: 053-8881273
www.prymaxx.eu
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Watersportnieuws | Algemeen

Kijk op www.BootAanBoot.nl voor meer watersportnieuws

Datema
Lalizas scoort hoog in reddingvestentest
Amsterdam houdt
Open Huis vanaf
nieuwe locatie in
Gorinchem
Sinds 11 januari 2016 is de nautische
boekhandel Datema Amsterdam te vinden op Eind 15, aan de Lingehaven in
Gorinchem. Het eerste weekend van
april wordt de verhuizing gevierd met een
drietal open dagen met speciale gasten
uit de watersport. Datema Amsterdam is
bijna 20 jaar gehuisvest geweest in één
van de oude VOC-panden aan de Prins
Hendrikkade 176/50 in Amsterdam.
Deze Amsterdamse locatie is begin december gesloten, om in Gorinchem een
nieuwe start te maken. Er wordt ‘Open
Huis’ gehouden op vrijdag 1, zaterdag 2
en zondag 3 april 2016. Op de vrijdag en
zaterdag zijn de bezoekers van harte welkom tussen 10.00 uur en 18.00 uur. Op
zondag is de winkel open van 12.00 uur
tot 18.00 uur. Op deze dagen zijn gasten aanwezig om watersportvragen te
beantwoorden. Op vrijdag 1 april is Dick
Huges aanwezig. Dick is solo-zeiler en
gespecialiseerd in astronavigatie en zelfredzaam zeemanschap. Op zaterdag
2 april is Henk de Velde aan het woord.
Henk heeft meerdere solo-zeiltochten
rondom de wereld op zijn naam staan.
Tot slot zal Jacco Willemse op zondag 3
april alle vragen over de digitale navigatiesoftware van Navionics beantwoorden.
Datema Amsterdam
T: 0183-712050
www.datema-amsterdam.nl

Voor nieuws over
zeilboten zie pagina 30

De Lalizas Sigma 170N is door het testpanel van de ANWB Waterkampioen beoordeeld met het eindcijfer 7,4. De Griekse leverancier van veiligheidsproducten in
de watersport heeft daarmee de hoogste
score van de vesten die onder de € 69,in de winkel verkrijgbaar zijn. De Lalizas
Sigma 170N wordt met name geprezen
om de prijs-kwaliteitverhouding. De Waterkampioen noemt de adviesprijs van
€ 77,50, maar in de winkel blijkt het vest
zelfs onder de € 70,- verkrijgbaar te zijn.
Lalizas ervaart de uitslag als een sterke
come back na de 275 Newton reddingsvestentest van vorig jaar. In Nederland
zou relatief veel worden gekozen voor
deze 275N vesten. Het grootste verschil
tussen de twee geteste categorieën is

dat de Lalizas 275 Newton beter past bij
de zwaar-weer-uitrusting.
Lalizas
www.lalizas.com

Tornado Sailing breidt verhuurvloot uit
met motorjachten
Tornado Sailing verhuurt al jaren zeiljachten waarmee de Friese wateren verkend
kunnen worden. Dit seizoen start het
watersportbedrijf in Makkum met de verhuur van een motorjacht en breidt zij de
zeilvloot uit met een nieuwe Delphia 31.
Het splinternieuwe motorjacht Delphia
Escape 1080S gaat varen onder de
naam “Vliestroom” en is voor het eerst
tentoongesteld op Boot Holland in Leeuwarden. Het is een zeewaardig motorjacht waarmee Tornado Sailing de behoefte vervult van klanten die met een
zeewaardig motorjacht het IJsselmeer of
de Nederlandse en Duitse wadden willen
verkennen. Het comfortabele jacht beschikt over twee cabines en is geschikt
voor twee tot vier personen. De Delphia

Voor nieuws over sportboten en
sloepen zie pagina 68
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Escape 1080S is zeewaardig en daarmee niet alleen geschikt voor een tocht
over de Friese meren, het IJsselmeer en
de Waddenzee, maar ook voor een rondje
op de Noordzee. Ook de zeilvloot wordt
uitgebreid. Het eveneens gloednieuwe
jacht Delphia 31 is de nieuwste aanwinst
in de vloot. Dit zeiljacht gaat varen onder
de naam “Springtij” en is geschikt voor
vier tot zes personen. Het schip is uitgevoerd met kielmidzwaard en is voorzien
van onder meer een boegschroef, plotter
en heteluchtverwarming.

Tornado Sailing
T: 0515-559260
www.tornado-sailing.nl

Voor nieuws over
motorboten zie pagina 84
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