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Najaarsbotenbeurs bij
Schepenkring
Jachtmakelaars

Jachtbemiddeling van der Veen
houdt open huis op 1 oktober
Het is feest op zaterdag 1 oktober bij Jachtbemiddeling van der Veen in Terherne. Op
deze dag viert het team dat de jachtmakelaardij en de haven in nieuwe handen worden
voortgezet. Met de kersverse eigenaren Evert en Anita Jansen aan boord, slaat het
watersportbedrijf een nieuwe en toch ook vertrouwde weg in en dit wordt met het
personeel, relaties en met de klanten gevierd. Evert Jansen: “Klanten, bedrijfsrelaties,
bedrijfsverenigingen in Terherne, familie, bekenden en buren van de haven. Iedereen is
welkom op 1 oktober.” Uiteraard is er een nautisch programma op poten gezet. Zo is er de
opening van de vernieuwde watersportwinkel, zijn er presentaties van productleveranciers
zoals TOPwindows, Sunbeam en Allpa en worden er doorlopende demonstraties
gehouden op het gebied van kranen en vlakdiktemeting, maritieme houtbewerking, het
winterklaar maken van een schip, motortechniek en het bijwerken van het verfsysteem.
Tussen 13.00 en 16.00 uur is er een heuse flyboardshow en kunnen bezoekers zelf aan
de slag door deel te nemen aan de clinics. Om 16.00 uur is er een borrel, waarna het feest
om 17.00 uur wordt afgesloten. Jachtbemiddeling van der Veen is te vinden op Syl 12 in
Terherne.
Jachtbemiddeling van der Veen / T: 0566-689264
www.jachtbemiddeling.com

Onderzoek
ANWB: prijs
jachthavens prima,
Wi-Fi moet beter

8

Uit onderzoek van de ANWB onder
1.400 Nederlandse bootbezitters
blijkt dat watersporters met een vaste
ligplaats bijzonder tevreden zijn over hun
jachthaven. Zij geven hun jachthaven
het gemiddelde rapportcijfer 8,1. Wel
worden enkele faciliteiten gemist of
kunnen beter, waaronder Wi-Fi. Een
Wi-Fi-verbinding op de jachthaven wordt
door het merendeel van de watersporters
belangrijk gevonden en ruim zeven van
de tien jachthavens bieden dit dan ook
aan. Maar het signaal laat wel te wensen
over. Op de helft van de jachthavens waar
Wi-Fi wordt aangeboden, is het signaal
niet overal even sterk. Wat door de vaste
ligplaatshouders het meest gemist wordt

De jaarlijkse Najaarsbotenbeurs van
Schepenkring Jachtmakelaars is
gestart. Tot en met zondag 2 oktober
houden alle zeven vestigingen van
Schepenkring open huis voor potentiële
bootkopers. Op deze dagen bieden de
jachtmakelaars een nog groter aanbod
van schepen aan. Schepenkring is te
vinden in Hattem, Kortgene, Lathum,
Lelystad, Roermond, Warten en
Zeewolde. Het actuele bootaanbod is te
vinden op www.schepenkring.nl.
Schepenkring Jachtmakelaars
www.schepenkring.nl

op de jachthaven, is een supermarkt,
een winkel met bootmaterialen, een
overdekte winterstalling en een werkplaats
voor reparaties en onderhoud. Over
de aanstaande BTW-verplichting voor
verenigingshavens is bijna zes van de
tien watersporters van mening dat de
vrijstelling voor verenigingshaven gewoon
moet blijven en nog eens 14% vindt dat
er een verlaagd btw-tarief van 6% moet
worden gehanteerd. Een kwart tot slot
vindt dat de verenigingshavens BTWplichtig moeten worden. Het volledige
rapport is te lezen op anwb.nl/water.
ANWB watersport
www.anwb.nl/water
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Boot Boulevard Heeg op
1 en 2 oktober
Op 1 en 2 oktober houden
watersportbedrijven in Heeg
gezamenlijke open dagen onder de
naam Boot Boulevard Heeg. Ruim
twintig watersportbedrijven openen
dan hun deuren: van zeilmakers tot
sloepenbouwers, van elektrisch varen
tot luxe motorjachten, bootverhuurders
en jachtmakelaars. De deelnemende
bedrijven heten watersportliefhebbers
welkom tussen 10.00 en 17.00 uur op
zaterdag 1 en zondag 2 oktober. Jong
en oud kan er vrijblijvend binnenkijken,
oude ambachten ontdekken, nieuwe
watersporttrends ervaren en proefvaren.
Veel van de deelnemende bedrijven
delen dit weekend ook hun kennis met

de bezoekers in watersportworkshops.
Een pendelbus tussen de bedrijven
maakt het de bezoekers makkelijk en
voor kinderen zijn er tal van activiteiten.
Beide dagen maken de bezoekers kans
op een Lazy Jack strandtas met een
inhoud ter waarde van 500 euro.
Boot Boulevard Heeg
www.bootboulevardheeg.nl

Workshop
Zelfredzaam
Zeemanschap
bij Datema
Amsterdam
Zondag 6 november 2016 presenteert
Datema Amsterdam in Gorinchem
een workshop over ‘Zelfredzaam
Zeemanschap’. Deze workshop
wordt gegeven door Dick Huges. De
meeste pleziervaarders varen met GPS,
kaartplotter,
stuurautomaat
enDatema
meer Amsterdam
Zondag
6 november
2016 presenteert
een cursus/workshop
over “Zelfredzaam
Zeemanschap”.
handige elektronica.
Dat is “gewoon
goed
Dezezeemanschap”.
cursus/workshopNadeel
wordt gegeven
door
is wel dat je, Dick
als jeHuges:

Wat nu Schipper?

MarineCenter Lemmer breidt
winterstalling uit
niet oppast, afhankelijk wordt van voltage
en black-box apparatuur. In de cursus
Zelfredzaam Zeemanschap gaat Huges
In deze cursus Zelfredzaam Zeemanschap gaan we uit van de (wat overdreven, maar daarom nog
niet verkeerde) situatie dat, bijvoorbeeld na een (waar gebeurde) knock-down waarbij 3000 liter
uit devan
de situatie
dat, bijvoorbeeld
zeewater over
navigatiehoek
liep, alle techniek
eruit ligt en dat U nog na
100 of 1000 mijl te gaan
hebt. U heeft geen voltage, geen kompas, geen log, geen zeekaart, geen positie, geen
eengeen(waar
gebeurde)
stuurautomaat,
weerberichten,
niets. De bootknock-down
vaart gewoon, maar dewaarbij
schipper moet nu zelf aan
de slag en op eigen inzicht de haven bereiken. Dat kan. Met simpele en aan boord voorhanden
3.000
liter zeewater
overU leert
dezelfnavigatiehoek
middelen zijn
al deze problemen
gewoon op te lossen.
een kompas te maken, zelf een log
te maken, zelf een zeekaart te maken, zelf een dagelijkse middagpositie te bepalen met een zelf aan
boord gemaakt
zelf de
boot zelfsturend
maken,de
zelf de weersontwikkelingen
liep,hoekmeetinstrument,
alle techniek
eruit
ligt ente dat
te leren inschatten, enzovoort.
of 1.000
te gaan
Wanneer uschipper
geïnteresseerdnog
bent in100
deze ééndaagse
cursusmijl
op zondag
6 november a.s. op een
prachtige locatie in Gorinchem, verzoeken wij u om zo snel mogelijk uw mail-adres te sturen naar
heeft. De cursisten
leren
onder
meer
zelfdan alle verdere
met het verzoek
om meer
informatie.
U krijgt
datema-amsterdam@planet.nl
bijzonderheden gestuurd.
een kompas te maken, een log te maken,
een zeekaart te maken, een dagelijkse
middagpositie te bepalen met een zelf
aan boord gemaakt hoekmeetinstrument,
de boot zelfsturend te maken en de
weersontwikkelingen in te schatten.
De ééndaagse cursus op zondag 6
november a.s. wordt aangeboden bij
Datema Amsterdam in Gorinchem. Wie
geïnteresseerd is mailt naar
datema-amsterdam@planet.nl met het
verzoek om meer informatie. U krijgt dan
alle verdere bijzonderheden toegestuurd.
Natuurlijk varen de meesten van ons met GPS, kaartplotter, stuurautomaat, en meer handige
elektronica. Dat is gewoon goed zeemanschap. Nadeel is wel dat, als je niet oppast, je afhankelijk
wordt van voltage en black-box apparatuur. Uitval kan en zal, op langere reizen, om allerlei redenen
gebeuren. Wat doe je dan? Dan ga je over op je klaarliggende “Plan B”! Het is goed zeemanschap
om over een simpel B-plan te beschikken!

Vanaf deze winter heeft MarineCenter
Lemmer een nieuwe loods tot haar
beschikking waardoor de capaciteit voor
winterstalling meer dan verdubbeld is.
“Met deze uitbreiding kunnen we de
winterstalling extra scherp aanbieden,”
aldus Martin Wewer van MarineCenter.
De stalling in een geïsoleerde vorstvrije
hal wordt aangeboden voor € 29,95 per
m2 incl. BTW. Daarbij wordt het schip
bedekt met afdekfolie, waarmee het
jacht extra beschermd is. MarineCenter
is al ruim veertig jaar specialist in
scheepstechniek en kan naar wens
ook in de winter diverse service- en
onderhoudswerkzaamheden aan
het schip verrichten. Ook biedt het
watersportbedrijf ligplaatsen aan in de
jachthaven naast het pand met een
directe verbinding met het IJsselmeer.

Datema Amsterdam in Gorinchem
T: 0183-712050
www.datema-amsterdam.nl

MarineCenter Lemmer
T: 0514-562777
www.marinecenter.nl

Voor nieuws over
zeilboten zie pagina 30

Voor nieuws over sportboten en
sloepen zie pagina 66
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Voor nieuws over
motorboten zie pagina 80
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