Uitbreiding assortiment innovatieve
watersportgadgets bij 4NAUTIC

Wie op zoek is naar een bijzonder
watersportproduct, kan terecht bij
4NAUTIC. Deze relatief nieuwe speler binnen de watersport richt zich met name op
originele en authentieke watersportproducten. Hierbij brengt ze innovatieve pro-

ducten op de markt die in het buitenland
reeds succesvol worden verkocht. Producten en diensten die voorheen niet of
nauwelijks in Nederland bekend waren,
worden door 4NAUTIC bereikbaar gemaakt voor de Nederlandse watersporter. 4NAUTIC blijft vernieuwend en brengt
continu nieuwe, bijzondere producten op
de markt. Zo is het assortiment sinds
kort uitgebreid met Diablo Royale: betaalbare en kwalitatief hoogwaardige onderwaterverlichting waarbij er geen gaten
in de boot geboord hoeven te worden.
Ook brengen zij de DanTracker naar de
Nederlandse watersporters; een com-

pacte GPS Track&Trace module die voorzien is van een eigen accu die tot wel tien
jaar meegaat. De ingebouwde SIM-kaart
heeft werelddekking. Nog een innovatie
betreft de Bunker Wraps van Caliber; een
bekleding voor op de planken van de trailer zodat de wrijving tot wel 400% vermindert. En tot slot de Phender Pro met
de geniale quick release fender pins en
receivers zodat fendertouwen en landvasten elkaar nooit meer in de weg zitten.
Het volledige assortiment en de adressen
van de verkooppunten zijn te vinden op
www.4nautic.nl. Overigens is 4NAUTIC
nog op zoek naar dealers voor een goed
dekkend landelijk netwerk.
4NAUTIC
T: 085-4018491
www.4nautic.nl

Watersportbedrijven in Heeg organiseren Boot Boulevard
Heeg 2016
Het Friese Heeg viert op zaterdag 23 april
de opening van het vaarseizoen met Boot
Boulevard Heeg. zo’n twinitg watersportbedrijven openen van 10.00 tot 17.00 uur hun
deuren voor het publiek, waarmee deze
dag in het teken zal staan van watersport
en gezelligheid. Verschillende bedrijven aan
It Bûtlân, It Swee en De Draei bieden de bezoekers deze dag ‘een kijkje in de keuken’.
Hierbij wordt getoond wat er zoal geproduceerd, verhuurd en verkocht wordt. Onder
de deelnemers vinden we Bosma Nauti-

sche Services, EasySup SupStore, Haven
Resort Heeg, Jachtwerf Heeg, Jachtbemiddeling Friesland
, Hettinga Jacht Service, Hoora Watersport, Zeilmakerij Mare,
Miedema Sails
, Noord 9 jachtmakelaars,
Ottenhome Heeg, Prins van Oranje, Rapsody Yachts, Rivéra Nautic, Van Roeden
Watersport,De Stille Boot, Stoarm Events,
Da Vinci Yachts, Wind Nautical Insurance,
Woodenboat service en Yachtclub Heeg.


Boot Boulevard Heeg
www.bootboulevardheeg.nl

Samenwerking De Valk Yacht Brokers met Boatwish
De Valk Yacht Brokers is een samenwerking met Boatwish aangegaan. Dit maakt
het mogelijk dat kopers van een nieuw of
gebruikt jacht dat via een andere makelaar,
particulier of werf wordt aangeboden dan
De Valk Yacht Brokers, toch gebruik kunnen maken van de expertise en ervaring
van De Valk. De Valk en Boatwish bieden
diensten bij het gehele aankooptraject of
deel daarvan aan. Hieronder vallen advies
over de boot, het organiseren van bezichtigingen, het voeren van onderhandelingen,
het opmaken van het koopcontract, het
regelen van expertise, transport, gebruikmaking van de derdenrekening van De
Valk, controle op documentatie, de afwikkeling en oplevering. Zo kan de koper al
het werk uit handen worden genomen.
Michiel Mol van Boatwish: “Voor een
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particulier is het vaak een complexe aangelegenheid. Zeker in het buitenland. Je
hebt te maken met regelgeving, het vinden van een ligplaats, het registreren van
het jacht, het regelen van de verzekering,
noem maar op. Wij nemen dit allemaal uit
handen.” Boatwish is een onafhankelijke
aankoopmakelaar van gebruikte en nieuwe schepen en heeft 25 jaar ervaring in de
internationale jachtmakelaardij. Doordat
het bedrijf alleen de belangen van de koper behartigt, denkt De Valk Yacht Brokers
de aankopende partij goed van dienst te
kunnen zijn. De Valk Yacht Brokers heeft
al bijna 70 jaar ervaring in de watersport.
De Valk Yacht Brokers heeft zeven vestigingen: vijf in strategische watersportplaatsen in Nederland en twee aan de
Middellandse Zee.

De Valk Yacht Brokers
www.devalk.nl
Boatwish
www.boatwish.nl
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Kijk op www.BootAanBoot.nl voor meer watersportnieuws

Bootschappen Watersport in nieuwe handen Goede start voor
Marina Zoekt Date

De online watersportwinkel Bootschappen Watersport is per 1 april overgenomen door Nautisch Centrum Nicolaas
Witsen. De watersportwinkel is al ruim
tien jaar gevestigd op het terrein van de
gelijknamige werf. Met de overname gaat
er een frisse wind waaien in de winkel.
Bootschappen Watersport is opgericht in
2003 als één van de eerste online winkels voor watersportartikelen. Een assor-

timent van meer dan 10.000 artikelen is
in de loop der jaren uitgegroeid tot een
grote online watersportwinkel. Ook heeft
Bootschappen een fysieke winkel, die
gevestigd is op het terrein van Nautisch
Centrum Nicolaas Witsen, aan de Kraspolderweg te Alkmaar. De fysieke winkel
heeft net als de webshop een ruim assortiment met allerlei benodigdheden voor
de watersporter.
Bootschappen Watersport
T: 072-5113021
www.bootschappen.nl

Activiteiten voor jong en oud op
Open Havendag in Gorinchem
Op zaterdag 21 mei is de Gorcumse binnenstad weer het decor voor de Open
Havendag. Het jaarlijks terugkerende
feestje in het voorjaar is een begrip in de
regio. In 2016 vindt dit evenement plaats
van 10.00 tot 18.00 uur. Kenmerkend
aan de dag zijn de markt met kraampjes van regionale bedrijven en rommelmarktkraampjes, de optredens van livebands, demonstraties van onder andere
de koninklijke marine en de spannende
Drakenbootrace. Daarnaast worden op
deze dag de nieuwe kunstwerken in de
Lingesluis onthuld en zal er voor de kinderen een aquaroller - een grote cilinder
om over water te lopen - aanwezig zijn.
Ook bijzonder is het Vrijhavenontbijt, de
langste ontbijttafel van Gorinchem, die tijdens de Open Havendag georganiseerd
wordt. Voor het brood wordt gezorgd.
Bezoekers mogen zelf vrienden, een
bord, bestek en beleg meenemen. Wie
reist met de veerpont van Riveer stapt
zonder parkeerproblemen middenin het
feestgedruis uit. In de avonduren vaart
Riveer zelfs gratis van en naar de Gorcumse oevergemeenten. De aangepaste
dienstregeling is te vinden op www.riveer.nl.
YachtFocus is erbij om haar magazine uit
te delen.

Voor nieuws over
zeilboten zie pagina 26

Lingehaven Gorinchem
www.lingehavengorinchem.nl

Marina Zoekt Date, de eerste datingsite
voor jachten en ligplaatsen, is succesvol
van start gegaan. De eerste ligplaatshouders blikken inmiddels tevreden terug op
deze actie. Op de website van Marina
Zoekt Date kunnen jachteigenaren hun
wensen achterlaten. Zij worden vervolgens gekoppeld aan de ligplaats die het
beste aansluit bij al deze wensen. Jachteigenaar Joyce vertelt: “Nadat ik onze
wensen had ingevuld op de website van
Marina Zoekt Date kreeg ik gelijk een hele
leuke ligplaats aangeboden. Een ligplaats
die precies aansluit bij al onze verzoeken.
Nu genieten wij iedere dag van heerlijke
vaartochten vanuit onze nieuwe ligplaats
in IJsseldelta Marina Hattem.” Ook de eigenaren van IJsseldelta Marina Hattem,
René en Marie-Sophie Jorna, zijn blij met
het succes van deze ‘datingsite’. “Deze
actie past helemaal binnen de manier van
werken van IJsseldelta Marina. Wij bieden
meer dan alleen een parkeerplaats voor
jachten en we blijven graag persoonlijk in
contact met onze ligplaatshouders. Op
deze manier proberen we de wensen van
onze gasten optimaal in te vullen.” Marina
Zoekt Date blijft aan de weg timmeren en
hoopt nog vele jachten en jachteigenaren
te koppelen aan de juiste ligplaats. De
ligplaatsen van Marina Zoekt Date zijn te
herkennen aan haar vrolijke logo en de
meerpalen zijn voorzien van zogenaamde paalhoezen.
Marina Zoekt Date
T: 06-54946078
www.marinazoektdate.nl

Voor nieuws over sportboten en
sloepen zie pagina 64
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Voor nieuws over
motorboten zie pagina 78
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