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De Valk Portugal opent de deuren

De Valk Yacht Brokers is met zeven
kantoren al een grote speler in de
jachtmakelaardij. Daar komt nu een
extra vestiging bij: in Portugal. Dit is het
resultaat van de samenwerking met
Bluewater Algarve. Bluewater in Lagos
heeft meer dan vijftien jaar ervaring in
de verkoop van jachten in Portugal en
behoort tot de grootste onafhankelijke
jachtmakelaars in Portugal. “Deze
samenwerking bundelt de regionale

kennis en ervaring van Bluewater met de
uitgebreide klantenkring van De Valk in
heel Europa”, zegt Paul Mallett, Partner
van Bluewater Algarve. Bluewater Algarve
zal, onafhankelijk van deze nieuwe
samenwerkingsovereenkomst, ook de
service en refit faciliteiten continueren.
Ook vanuit Nederland klinken positieve
berichten over de komst van het nieuwe
kantoor. “We zijn verheugd om deze
nieuwe samenwerking met Bluewater

Leden EOC krijgen bijna
12 procent terug
Na een gunstig jaar kan EOC Schepenverzekering de leden een forse premierestitutie
geven. Er zal ongeveer 2,5 miljoen euro worden uitgekeerd. Per lid komt dat neer
op bijna 12 procent restitutie op de premie. “EOC heeft dit gunstige resultaat aan
meerdere factoren te danken”, aldus bestuurder Tom Boerema. “De fusie is een
belangrijke oorzaak, er wordt efficiënter gewerkt en we hebben er een groot aantal
nieuwe leden bij.” Daarnaast heeft EOC te maken met een teruglopende schadelast
en zijn er eenmalige financiële meevallers waar de leden van mee kunnen profiteren.
Overigens blijft het bedrijfsresultaat ook zonder deze meevallers positief. Boerema
bedankt namens EOC alle leden voor hun vertrouwen. “We hopen met hen te kunnen
blijven werken aan een veilige vaart en een stabiele onderlinge verzekering.” EOC is
een onderlinge schepenverzekeraar zonder winstoogmerk, in 2014 ontstaan uit een
fusie van efm en Oranje.
EOC Schepenverzekering
T: 088-6699500 / www.eoc.nl

Algarve te lanceren”, zegt Mattijs van
Baalen, Directeur van De Valk Yacht
Brokers. “Door op deze manier samen
te werken zal De Valk Portugal eerste
klas service bieden en zorgen voor
toegevoegde waarde voor onze nieuwe
en bestaande klanten.”
De Valk Yacht Brokers
T: 035-5829010 (hoofdkantoor NL)
www.devalk.nl

In vier decennia tijd is Krekelberg
Nautic, ook bekend onder de naam
Schepenkring Roermond, uitgegroeid tot
een welbekende naam in de wereld van
de watersport. Ter gelegenheid van het
40-jarig jubileum organiseert Krekelberg
Nautic een feestelijk weekend op zaterdag
25 en zondag 26 juni. De jachtmakelaardij
in Limburg is gespecialiseerd in de
bemiddeling van gebruikte zeil- en
motorjachten en werkt daarbij samen met
de zes andere Schepenkring-vestigingen
in Lelystad, Warten, Lathum, Kortgene,
Zeewolde en Hattem. Daarnaast is
Krekelberg Nautic actief met het kranen
en stallen van schepen en het uitvoeren
van reparaties en werkzaamheden aan
schepen. Ook beschikt ze over zes

lijn voor verkoop
gebruikte jachten

gemeubileerde appartementen voor
(tijdelijke) bewoning in het hart van het
Midden-Limburgse watersportgebied.
Schepenkring Krekelberg Nautic
T: 0475-315661
www.schepenkring.nl

BestBoats opent nieuwe
locatie in Jachthaven Eldorado

De bij HISWA Vereniging en NBMS
aangesloten jachtmakelaars verkochten
in het eerste kwartaal van 2016 meer
gebruikte jachten dan in vergelijkbare
kwartalen in 2015 en 2014. Ook de
omzet groeide ten opzichte van het eerste
kwartaal 2015 met 7%. Het aandeel
motorjachten in de totale verkoopcijfers
laat een licht groeiend beeld zien ten
opzichte van het aandeel zeiljachten.
De jachtmakelaars verwachten dat deze
trend zal doorzetten, zo geeft de HISWA
Vereniging aan. Opvallend is dat circa
40% van de verkochte jachten naar
het buitenland gaat. Volgens beide
organisaties zijn Nederlandse jachten
geliefd in het buitenland omdat ze goed
onderhouden zijn en vaak in zoet water
hebben gelegen, wat minder slijtage
betekent.
www.hiswa.nl
www.nbms.nl

CED Watersport
investeert in
opsporing boten en
buitenboordmotoren
Om de opsporing van gestolen
boten en buitenboordmotoren verder
te professionaliseren heeft CED
Watersport afspraken gemaakt met
www.stolenboats.nl. Dit toegankelijke,
internationale register brengt middels
signalering op de vernieuwde website
www.stolenboats.nl en via social
mediakanalen de gestolen objecten bij
zoveel mogelijk instanties, bedrijven
en personen onder de aandacht om
de kans op terug verkrijgen vele malen
te vergroten. De eerste resultaten zijn
positief en meerdere verzekeraars,
volmachten en tussenpersonen maken
inmiddels via CED Watersport gebruik
van deze succesvolle dienst.

CED Watersport
T: 010-2843400
www.ced-watersport.nl

8

40 jaar Schepenkring Krekelberg Nautic Een stijgende

YachtFocus Magazine 141 • www.yachtfocus.com nieuwe boten - gebruikte boten

Jachtmakelaarskantoor BestBoats
ontwikkelt zich in hoog tempo tot een
vooraanstaand internationaal georiënteerde
jachtmakelaardij. BestBoats is een
initiatief van Arie Drenth die vijfentwintig
jaar ervaring in de jachtmakelaardij heeft
gecombineerd met de mogelijkheden die
de huidige tijd biedt. In de praktijk komt
dit neer op ouderwets vakmanschap
in de vorm van persoonlijke aandacht
vergezeld van een uitgekiende online

marketingcampagne. De verkoop van
gebruikte kwaliteitsschepen vindt plaats
in diverse verkoophavens in Nederland,
België en Duitsland, met een hoofdkantoor
in Maasbracht. Jachthaven Eldorado in
het Noord-Limburgse Plasmolen is het
meest recente samenwerkingsverband in
een keten van zes verkooplocaties. Deze
haven staat bekend om de aantrekkelijke
ligging aan de Mookerplas, maar ook door
de service en kwaliteit die er geboden

wordt. BestBoats biedt vanuit Jachthaven
Eldorado het lokale aanbod vanuit de
eigen ligplaats aan. Dit heeft als voordeel
dat de verkopende eigenaar over de
boot kan beschikken zolang er geen
bezoekers verwacht worden. Een koper
kan daarnaast beslissen de ligplaats te
behouden.

Voor nieuws over
zeilboten zie pagina 30
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sloepen zie pagina 68
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motorboten zie pagina 82
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BestBoats
T: 06-13790509 / www.bestboats.nl
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