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Jachtbemiddeling van der Veen in 
Terherne heeft een nieuwe eigenaar. Evert 
Jansen zal als nieuwe eigenaar de functie 
van algemeen directeur bekleden. Na 
25 jaar met veel plezier en toewijding het 
bedrijf te hebben gerund, genieten oud-
eigenaren Jan en Ineke van der Veen van 
de rust. Jan blijft voorlopig nog betrokken 
bij de haven, maar zal zijn werk langzaam 
afbouwen. Evert en zijn vrouw Anita zullen 
de werkzaamheden overnemen. Zij had-
den hiervoor een jachthaven in Groningen 
opgebouwd. Hier lag de aandacht vooral 
bij de (winter)stalling, refit, reparaties en 
onderhoud. Het echtpaar ziet de over-
name als een grote uitdaging. “De over-
name brengt voor de klanten niet direct 
merkbare veranderingen met zich mee. 
Wij blijven het vertrouwde adres voor een 

Deze maand viert Marina Schokkerstrand 
met de bewoners en ligplaatshouders 
haar 20-jarig bestaan. Marina Schok-
kerstrand is aangelegd in de prachtig 
gelegen havenkom van een voormalige 
werkhaven van Rijkswaterstraat, aan het 
Ketelmeer tussen de IJssel en het IJs-
selmeer. Een schitterend natuur- en vaar-
gebied. Vanuit Marina Schokkerstrand 
kunt u kiezen uit routes over ruim of juist 
beschut vaarwater. Boeiende vaardoelen 
zijn bijvoorbeeld Elburg en Harderwijk, 
Kampen en Zwolle, Zwartsluis, Blokzijl, 
de Weerribben, Giethoorn, natuurlijk het 
IJsselmeer en verder naar de Wadden 
en Noordzee. De goede verbindingen 
met de Randstad (A6), het Gooi (A27) 
en Midden-Nederland (A50) maken de 
jachthaven ook per auto uitstekend 
bereikbaar. Bij de haven is een gezellig 
restaurant met terras en prachtig uitzicht 
en een heerlijk strand. Marina Schokker-
strand is de eerste haven van wat nu De 
Jachthavengroep is met vijf zusterhavens. 
Na Marina Schokkerstrand werd in 1999 
Regatta Center Medemblik ontwikkeld. 
Daarna volgde in 2003 Marina Stellen-
dam. In 2013 opende Amsterdam Marina 
en in april dit jaar kwam Rotterdam Ma-
rina bij De Jachthavengroep. Ligplaats-
houders met een jaarligplaats binnen De 
Jachthavengroep mogen gratis en naar 
keuze gebruik maken van de zusterha-
vens. Met drie buitenhavens en twee 
stadshavens hebben ligplaatshouders 
dus volop mogelijkheden om te variëren, 
het hele jaar door.

Marina Schokkerstrand 
T: 06-23586799 
www.jachthavengroep.com

Gorinchem maakt zich op voor de negentwintigste editie van de Boten- en Camperbeurs. 
Het jaarlijkse evenement vindt dit jaar plaats op 23 en 24 september. Deze dagen liggen 
tientallen boten te koop in de sfeervolle entourage van de historische binnenstad. Daarbij 
verwacht de organisatie wederom een aantrekkelijke mix van particulieren en bedrijven. 
Om dit te bewerkstelligen regelde de beursorganisatie wederom een speciale actie met 
YachtFocus en ANWB Waterkampioen. Wie de boot vóór 15 augustus 2016 inschrijft 
krijgt een gratis advertentie in het septembernummer van YachtFocus Magazine en het 
oktobernummer van de Waterkampioen. Ook staat de boot vier maanden lang op de 
websites YachtFocus.com en anwbboten.nl. Daarnaast kunnen particuliere deelnemers 
rekenen op een bezoek van een expert van CED Watersport die kosteloos een waarde-
indicatie voor de boot afgeeft. Meer informatie over de beurs en de deelnametarieven zijn 
te vinden op de beurssite.

Boten- en Camperbeurs Gorinchem 
www.botenencamperbeursgorinchem.nl

Jachtbemiddeling van der Veen in nieuwe handen

Innovatieve watersportgadgets bij 4NAUTIC
4NAUTIC richt zich als importeur en 
distributeur met name op originele 
en authentieke watersportproducten. 
Hierbij brengt ze innovatieve producten 
op de markt die in het buitenland reeds 
succesvol zijn. Producten en diensten die 
voorheen niet of nauwelijks in Nederland 
bekend waren, worden door 4NAUTIC 
bereikbaar gemaakt voor de Nederlandse 
watersporter.  De producten zijn 
vooruitstrevend, exclusief, innoverend en 
bijzonder in eenvoud of gebruik. 4NAUTIC 
is distributeur van een groot aantal 
merken en producten. Een greep uit het 
assortiment van exclusieve producten: 
- RELAXseat: een compact, licht en   
 inklapbaar stoeltje voor op de boot, het  
 strand en onderweg; 

EOC maakt verzekeringen waterdicht

- Rapidon6: een ingenieuze jerrycan 
 waarmee geknoei tot het verleden   
 behoort; 
- LoadLok: automatisch oprollende   
 spanbanden van 3 meter, verkrijgbaar  
 in 25 mm en 50 mm breedte; 
- Key-Buoy: de wereldberoemde   
 sleutelhanger van DAVIS die zichzelf  
 opblaast in het water; 
- BiminiClip: een mooie manier om   
 een handdoek aan de bimini/railing te  
 bevestigen; 
- Prop-Sox: doeltreffende    
 schroefafdekking ter voorkoming van
 ongelukken en voor betere   
 zichtbaarheid; 
- Cattie: betaalbare regisseursstoelen en  
 -setjes. Een mooi alternatief voor de  

Onbezorgd de zomer doorbrengen op het water. De zon die weerkaatst op het zeil, 
loungen op het dek. ’s Avonds wegdromen bij een uitgestrekte sterrenhemel. Ultiem 
genieten. Maar wat als er iets gebeurt? Er schuilen risico’s die donkere wolken over een 
vaarvakantie kunnen werpen. Het zal je maar gebeuren: pech of een aanvaring met 
onvoorziene gevolgen. Volgens EOC hoort dit niet bij zorgeloos genieten. Daarom geeft 
de verzekeraar haar klanten stabiliteit, continuïteit en zekerheid. Bestuurder Tom Boerema: 
“EOC zorgt dat watersporters na een ongeval zo snel mogelijk weer het water op kunnen 
gaan. Daarom staan onze ervaren medewerkers dag en nacht voor u klaar. Schade aan het 
vaartuig zelf wordt vergoed, maar ook schade aan de inboedel, de uitrusting en de motor. 
Ook bij persoonlijke ongevallen en transport kan men rekenen op snelle en eerlijke hulp. 
Verzekeren voor aansprakelijkheid? Geen probleem. Bij EOC is de pleziervaartverzekering 
volledig aan te passen aan persoonlijke wensen. Het is een prachtige zomer en er komen 
hopelijk nog vele mooie dagen achteraan. Hijs de zeilen en ontdek de wateren! Maar eerst: 
neem contact op met EOC, om uw verzekering waterdicht te maken.”

EOC Scheepsverzekeringen 
T: 088-6699500 
www.eoc.nl

Twintig jaar Marina 
Schokkerstrand

29e editie Boten- en
Camperbeurs Gorinchem

uitgebreide collectie in jong (gebruikte) 
motorjachten en tevens bieden wij een 
full-service werkplaats en jachthaven op 
een unieke A-locatie,” aldus Evert Jansen. 

Jachtbemiddeling van der Veen 
T: 0566-689264 
www.jachtbemiddeling.com dure Teak-producten; 

- DanTracker: een stand-alone   
 Track&Trace systeem met een eigen  
 accu die tot 10 jaar meegaat. 

4NAUTIC zal met een deel van haar 
assortiment aanwezig zijn op de 
Gebruikte-Botenbeurs van 19 tot 
en met 21 augustus in Hoorn. Het 
volledige assortiment en de adressen 
van de verkooppunten zijn te vinden op 
www.4nautic.nl/dealers  

4NAUTIC 
T: 085-4018491 
www.4nautic.nl
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