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Bach Yachting nieuwe dealer van
McConaghy Boats

Bach Yachting International heeft
het dealerschap van McConaghy Boats
Australia voor de Benelux verworven.
McConaghy is sterk in composiet technologie en heeft een gevestigde naam in
de performance en racing yacht markt.
Directeur van Bach Yachting International, Jascha Bach, over het nieuwe partnerschap: “De range van McConaghy
Yachts is een heel mooie aanvulling op
ons huidige aanbod van nieuwe zeiljachten. We zijn trots dat dit mooie merk, dat
haar sporen heeft verdiend in de performance zeilmarkt, met ons deze samenwerking aangaat. Met dit merk kunnen
wij zeiljachten bieden aan topzeilers en
sportieve zeilteams, maar ook aan zeilers die met een spectaculaire catamaran willen cruisen.” McConaghy werkt
met ontwerpers Jason Ker en Mark

Mills, die veel winnende ontwerpen op
hun naam hebben staan. Nieuwe jachten die hoge ogen gooien zijn de MC31
en de Ker 40. De MC31 is een High Performance, Grand Prix racer die snel en
makkelijk te varen is. De Ker 40 is speciaal gebouwd voor betere prestaties
tijdens racen en om te winnen binnen de
IRC & ORCi handicap systemen. Naast
de productie van race en performance
jachten richt McConaghy haar pijlen nu
ook op de productie van cruising yachts
en heeft de werf een productielijn van
50, 60 en 90 voet catamarans ontwikkeld naar ontwerp van Jason Ker.

ARC Marine en De
Valk Yacht Brokers
steunden Team IVA
Driebergen bij ROTC
Van 4 tot 10 april werd de Race Of The
Classics, de grootste zeilrace voor studenten op klassiek schepen, gevaren.
De zeilers van Team IVA Driebergen deden voor de vijfde keer mee. Met dank
aan de watersportsector. Volgens Leon
Kortekaas, één van de 32 deelnemende
studenten uit Team IVA Driebergen, begint de race namelijk steeds meer te leven onder de watersportbedrijven. Naast
Kuiper Verzekeringen, Allpa en Hommersom Advocatuur hadden ook ARC Marine
en De Valk Yacht Brokers zich als sponsoren aangemeld. “Roel Bennink, partner
van groothandel in nautische producten
ARC Marine, is oud IVA student en levert dit jaar de presentjes voor de andere
sponsoren. De Valk Yacht Brokers werkt
al jaren nauw samen met de nautische
tak van de IVA business school. Zij leveren lesstof over de nautische makelaarswereld en veel studenten kunnen er terecht voor stageplekken,” licht Kortekaas
toe. ROTC Team IVA Driebergen heeft de
race niet gewonnen, maar sleepte met
alle inspanningen wel de Media Award in
de wacht.
ARC Marine
T: 0320-260602, www.arcmarine.eu

Bach Yachting
T: 0320-746046
www.bachyachting.nl

De Valk Yacht Brokers
T: 035-5829010, www.devalk.nl

Gebroeders van Enkhuizen start met bootdeelconcept
Gebroeders van Enkhuizen uit Makkum
biedt nu ook de mogelijkheid om een
HISWA Boat Share Overeenkomst af te
sluiten, waarbij meerdere mensen samen
één boot bezitten of één eigenaar middels
een systeem met abonnementhouders
de boot deelt. “Lagere kosten en behoud
van plezier. Het is een mooie manier om
de watersport in het algemeen voor een
groter publiek toegankelijker te maken. En
wat te denken van die ene prachtige boot
die financieel nu ineens wel haalbaar is,”
aldus de werf. Bij HISWA Boat Share delen maximaal vier eigenaren een boot met
elkaar. Dat kan een zeiljacht of een motorboot zijn. In de HISWA-overeenkomst zijn

de rechten en plichten voor alle partijen
vastgelegd. Aanvullend kunnen er afspraken worden gemaakt over het gewenste
serviceniveau zoals het onderhoud en
tussentijdse reiniging. Een ligplaats in de
haven behoort tot de mogelijkheden. Bij
de andere vorm, het abonnement, is er
één eigenaar met maximaal vier vaste
abonnementhouders. Abonnementhouders betalen een vast bedrag per maand
en hebben recht op een bepaald aantal
vaardagen per jaar, in verschillende seizoenen. Voor de eigenaar levert het schip
een rendement op, in plaats van kosten. Voor zowel de Boat Share overeenkomst als de abonnementsvorm brengt
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Gebroeders van Enkhuizen gelijkgestemden met elkaar in contact. Om watersporters bekend te maken met gedeeld
bootbezit houdt de werf op 26 mei vanaf
20.00 uur een informatiebijeenkomst.
Gebroeders van Enkhuizen
T: 0515-232665
www.gebrvanenkhuizen.nl
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