
Watersportnieuws | Algemeen
Kijk op www.BootAanBoot.nl voor meer watersportnieuws

Voor nieuws over 
motorboten zie pagina 82

Voor nieuws over 
zeilboten zie pagina 30

Voor nieuws over sportboten en 
sloepen zie pagina 68

YachtFocus Magazine 145 • www.yachtfocus.com nieuwe boten - gebruikte boten YachtFocus Magazine 145 • www.yachtfocus.com nieuwe boten - gebruikte boten8 9

Een jaar geleden introduceerde Gielissen 
Shipyard een volledig nieuw ontwikkelde 
exclusieve houseboat: de MarinHome. 
De houseboat, die een compacte 
buitenmaat combineert met opvallend veel 
binnenruimte, bleek niet alleen populair 
bij watersporters, maar trok ook een heel 
nieuwe groep naar de jachthavens: mensen 
op zoek naar een tweede huis op een 

Sinds de hernieuwde start van jacht-
makelaardij Hollandboat in Workum is 
de bootverkoop boven verwachting 
goed verlopen. De jachtmakelaar laat 
weten buitengewoon veel bezoekers 
en aanvragen te hebben ontvangen. 
Dit resulteerde ook in een stabiele groei 
van het aanbod. De jachten binnen 
dit aanbod kenmerken zich door hun 
uitrusting en staat van onderhoud. De 
jachtmakelaardij verwacht binnenkort 
nog meer goed onderhouden boten te  
kunnen verwelkomen. Daarnaast zijn 
inmiddels de werkzaamheden voor de  
winterstalling weer in volle gang. In 
totaal wordt er zo’n 5000 m2 aan 
winterstalling oppervlakte gevuld met 
motorjachten, zeiljachten en sloepen. 
De stalling omvat een verwarmde  
winterberging, een onverwarmde win-

terberging en stalling in de haven of op 
de wal. Voor wie nog op zoek is naar 
een betrouwbare winterberging is er  
beperkte ruimte beschikbaar voor 
nieuwe aanvulling in de hallen.  
Hollandboat verzorgt daarnaast ook 
het ophalen en brengen van de jachten 
en het hele aspect aan jachtservice. 
Ook zijn er afgelopen jaar verschillende 
grote refits uitgevoerd. Hollandboat is 
onderdeel van Exploitatiemaatschappij 
Workum waar ook Henk Jan Water-
sporttechniek en Atlantic Motoryachts 
onderdeel van is. 
 
Hollandboat 
T: 0515-541131 
www.hollandboat.nl

Jan des Bouvrie ontwerpt mee aan exclusieve houseboat

Sea Independent eerste internationaal opererende 
makelaarsnetwerk met ISO certificering
Het wereldwijde makelaarsnetwerk Sea 
Independent specialiseert zich in de 
bemiddeling van zeil- en motorjachten 
met een lengte tussen de 14 en 50 
meter. De oprichter van dit netwerk, 
Marcel Borgmann, houdt kantoor 
in het Nederlandse Hoorn, maar de 
aangesloten agenten bevinden zich 
verspreid over de hele wereld; van 
Brazilië tot Australië, Canada, Spanje, 
Thailand en Quatar. Inmiddels zijn 36 
kantoren en agenten aangesloten. 
Voordeel van zo’n uitgebreid, 
internationaal netwerk is dat kopers 
en verkopers vanuit verschillende 
gebieden samen worden gebracht. 
Boten die vele kilometers van de koper 
verwijderd te koop liggen, worden 
niet alleen door de agent in dat verre 
buitenland, maar ook door de agent in 
eigen land aangeboden. Daarbij heeft 
het netwerk uitgebreide expertise in 
huis en beschikt het over veelzijdige 
technische, financiële en juridische 
kennis. Om de kwaliteit van het 

Nieuw te bouwen expeditiejacht uitgerust met AntiRoll

netwerk te waarborgen, handelen 
de agenten alleen in betrouwbare en 
in goede staat verkerende jachten.  
Borgmann licht toe: “Binnen ons 
segment gaat het om aanzienlijke 
bedragen. Het is daarom ook belangrijk 
om de risico’s zo klein mogelijk te 
maken en tegelijkertijd de kwaliteit 
overal in het netwerk op hoog niveau 
te houden. Om dit te bewerkstelligen 
ondergaat elk jacht een grondige 
controle alvorens wij het in bemiddeling 
nemen. Het onderhoudsniveau en de 
technische kwaliteit van alle jachten die 
gekocht of verkocht worden moeten 
perfect zijn. Deze bevindingen zijn door 
de potentiële koper terug te lezen in de 
circa 25 pagina’s tellende brochure die 
wij voor elk jacht maken.” De secure 
handelswijze leverde het internationale 
netwerk een ISO certificering op.

Sea Independent 
T: 0229-279753 
www.seaindependent.com

Een regelrechte primeur op de eerste dag van de Monaco Yacht Show: een nieuw te 
bouwen expeditiejacht van 56 meter heeft een definitieve ‘go’ gekregen. Conform het 
ontwerp van Hoek Design Naval Architects wordt dit jacht uitgerust met een AntiRoll 
stabilisatiesysteem. AntiRoll is het innovatieve, high-tech stabilisatiesysteem van DMS 
Holland. Dankzij Dual Axis High Aspect Ratio Fins voorziet het systeem in een ongekende 
prestatie zowel onderweg als bij zero-speed stabilisatie. Daarbij combineert het veiligheid 
en comfort op basis van ingenieuze techniek. In 2014 mocht DMS Holland voor AntiRoll 
the Maritime Innovation Award in ontvangst nemen. DMS Holland is trots op het in 
AntiRoll gestelde vertrouwen en is verheugd over de samenwerking met Hoek Design. Het 
management voor dit new build-project is in handen van Master Yachts Consultancy.
 
DMS Holland  |  T: 085-2010095  |  www.dmsholland.nl

Opvallend snelle 
groei Hollandboat

unieke plaats. Met deze groep mensen 
voor ogen heeft Gielissen Shipyard Jan 
des Bouvrie benaderd, wat resulteerde in 
een unieke Nederlandse samenwerking. 
Des Bouvrie: “De MarinHome biedt 34 m2 
comfort en gebruiksgemak. We hebben 
daarin een interieur toegepast, met de 
eisen die je van levensgenieters mag 
verwachten. Mijn twee ontwerpen worden 
eind dit jaar op de markt gebracht. Dat 
maakt dat de houseboat vanaf nu in vijf 
varianten aangeboden wordt.” De twee 
modellen die Jan ontworpen heeft springen 
er werkelijk uit. Niet alleen doordat het 
kenmerkende wit van Jan te zien is, maar 
vooral vanwege de vele doordachte details. 
 
Gielissen Shipyard 
T: 0492-531579 
www.shipyardgielissen.com

Kempers Watersport brengt als eerste watersportbedrijf in Nederland een video review 
van een Sea Ray 250 SLX in 4K resolutie op YouTube uit. Al geruime tijd onderscheidt 
Kempers Watersport zich in de watersport door het gebruik van dronevideo’s. Deze 
worden vooral ingezet in de jachtmakelaardij. “Enige tijd geleden werkte Thijs Gerretsen 
bij ons als stagiair,” aldus Bart Kempers. “Hij ontwikkelde zich snel en bracht ons in 
aanraking met nieuwe inzichten en technieken met betrekking tot internetpresentaties.  
Samen met hem begonnen we met 360 graden foto’s, social media, en het maken 
van presentaties door middel van een drone. Inmiddels is dit een belangrijk onderdeel 
geworden van onze verkoopstrategie.” Als dealer van vier vooraanstaande bootmerken 
brengt Kempers regelmatig reviews van nieuwe modellen. Nu grote beeldschermen 
steeds meer voorkomen, neemt de vraag naar steeds hogere resoluties toe. Daar speelt 
Kempers Watersport nu op in door een review van de Sea Ray 250 SLX in 4K resolutie 
uit te brengen. 
 
Kempers Watersport  |  T: 0172-503000  |  www.kemperswatersport.nl

Eerste Boot Review in 4K van 
Kempers Watersport

Wederom veel vaarplezier op Boot & Fun Berlijn
Van 24 tot 27 november 2016 kunnen alle typen watersporters zich voorbereiden op het 
nieuwe jaar op Boot & Fun Berlijn. Op de avond van 23 november 2016 zal de beurs ingeluid 
worden met de exclusieve openingsavond: GALA Nacht van de Boten. Op deze avond 
worden ook de Best of Boats Awards uitgereikt. De Berlijnse watersporttentoonstelling is 
één van de toonaangevende evenementen met de nadruk op de meren, binnenwateren en 
kustwateren. Onder de tentoongestelde boten vallen nieuwe motorboten en zeilboten, maar 
ook tweedehands boten. In totaal worden er weer honderden boten verwacht, waaronder 
ook Duitse, Europese en Wereldprimeurs, elektrische boten en woonboten. Daarnaast is er 
aandacht voor apparatuur en accessoires, jachthavens en watergerelateerde sporten zoals 
duiken, vissen, wakeboarden en kajakken. YachtFocus is aanwezig op stand 221 in hal 3.2.
 
Boot & Fun Berlijn  |  www.boot-berlin.de
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