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Kijk op www.BootAanBoot.nl voor meer watersportnieuws

DMS Holland benoemt Balk Shipyard tot eerste
inbouwstation voor AntiRoll in Europa
Balk Shipyard is een partnership
aangegaan met DMS Holland. Balk
Shipyard wordt het eerste AntiRoll
inbouwstation in Noord-Europa. Voor
Balk Shipyard is dit een aanvulling op hun
reeds bestaande range van refitdiensten.
Voor DMS Holland betekent dit dat zij hun
afnemers van de AntiRoll een ervaren en
vakkundig inbouwstation in Nederland
kunnen aanbieden. Balk Shipyard kent
een traditie in scheepsbouw die meer
dan twee eeuwen beslaat. Momenteel
staat de zevende generatie aan het roer.
Daarbij is de werf in het bezit van een
predicaat Koninklijk Hofleverancier. DMS
Holland geeft met zijn innovatieve
stabilisatiesystemen een andere dimensie
aan stabilisatie. Zowel onderweg als bij
zero-speed.

Kuiper Verzekeringen nu ook op
Hanseboot Ancora Boat Show

DMS Holland
T: 085-2010095 | www.dmsholland.nl

JACHTMAKELAAR
MONNICKENDAM
de nieuwe betaalbare
jachtmakelaar in de regio
Waterland
Monnickendam is een jachtmakelaardij
rijker. Daan Hamburger, erkend
jachtmakelaar en al ruim 20 jaar actief in
de watersport, is hier in april zijn nieuwe
jachtmakelaardij gestart. Jachtmakelaar
Monnickendam richt zich op de aan- en
verkoop van zeiljachten en motorjachten
in de regio Waterland. Alle schepen zijn te
vinden in Monnickendam en omstreken
en worden aangeboden aan potentiële
kopers in heel Europa en daarbuiten. De
schepen worden vanuit de eigen ligplaats
snel en vakkundig verkocht. Hierbij wordt
gebruik gemaakt van NBMS en EMCI
voorwaarden. Om ook de aandacht van
buitenlandse kopers te trekken adverteert
Jachtmakelaar Monnickendam via een
uitgebreid online netwerk, waar ook de
(inter)nationale sites van YachtFocus
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onder vallen. Daan Hamburger licht
toe: “Monnickendam ligt centraal in
het watersportgebied. Doordat we ons
specialiseren in jachten uit de regio kan
ik vaak al binnen een half uur aan boord
zijn. Dat is handig bij bijvoorbeeld een
bezichtiging. Daarbij heb ik inzicht in de
botenmarkt in Monnickendam en heb
ik goed contact met havenmeesters
en onderhoudsbedrijven in de regio.
Omdat we vanaf de eigen ligplaats
verkopen, hebben we ook geen groot
en luxe kantoor nodig en kunnen we
onze diensten tegen een scherpe prijs
aanbieden.”
Jachtmakelaar Monnickendam
T: 0299-651671
www.jachtmakelaarmonnickendam.nl

Nieuwe locatie voor
Schepenkring Sier in
Biddinghuizen
Eén van de zeven Schepenkring
vestigingen is veranderd van locatie.
Begin april heeft Jachtmakelaardij
Sier het kantoor in Zeewolde achter
zich gelaten om verder te gaan op
Strandweg 1 in Biddinghuizen. Vanaf
nu is de jachtmakelaar te vinden op de
centraal gelegen Jachthaven Flevostrand
aan het Veluwemeer dat deel uit maakt
van de Randmeren. Leo van Schijndel,
sinds 1992 werkzaam als jachtmakelaar,
licht toe: “Met deze nieuwe locatie
hebben we alle servicemogelijkheden
en faciliteiten binnen handbereik. Zo
zijn er 850 ligplaatsen, is er een 20
tons kraan en een watersportwinkel
te vinden. En natuurlijk onze eigen
verkoopsteiger.” De andere leden uit het
Schepenkringnetwerk zijn te vinden in
Lelystad, Kortgene, Lathum, Roermond,
Warten en Hattem.

Al sinds 1981 is Kuiper Verzekeringen deelnemer aan belangrijke watersportbeurzen. Niet
alleen op de Nederlandse botenbeurzen is Kuiper Verzekeringen volop aanwezig, ook
in Duitsland is de verzekeraar uit Friesland zeer actief. Zo staat Kuiper Verzekeringen al
jaren prominent op Boot Düsseldorf, Hanseboot in Hamburg en Boot & Fun in Berlijn. Dit
jaar komt daar een beurs bij: Hanseboot Ancora in Neustadt. Van 26 tot en met 28 mei
zal de verzekeraar hier ‘acte de présence’ geven. Dit doet zij om persoonlijk contact met
de bestaande relaties te onderhouden, maar ook om in contact te komen met potentiële
nieuwe klanten. De stand van Kuiper Verzekeringen is te vinden op de kade, naast die van
YachtFocus Magazine.
Kuiper Verzekeringen | T: 0513-614444 | www.kuiperverzekeringen.nl

Marina Port Zélande start het nieuwe vaarseizoen met het
Boatstyling & Comfort evenement
Marina Port Zélande verwelkomt het nieuwe vaarseizoen met een open dag met als thema
‘boatstyling en comfort’. Het evenement vindt plaats op zaterdag 6 mei van 11.00 tot 17.00 uur
op de kade voor het havenkantoor. In samenwerking met MoNo Sails & Sales en Boatstyling by
Aqua Libra worden bezoekers op deze dag meegenomen in de wereld van het stijlen van hun
jacht. MoNo Sails is zeilmakerij en stoffeerderij in één en levert daarnaast als watersportwinkel
vrijwel alle denkbare bootaccessoires, van kleding tot en met reddingsvesten. Boatstyling by
Aqua Libra uit het Belgische Kinrooi creëert onder leiding van Arlette Casters sfeervolle en
functionele interieurinrichtingen en is stylist voor onder andere Linssen Yachts, Fairline Yachts,
Jeanneau Yachts en Maxi Yachts. Tijdens het evenement kan de eerste stap worden gezet
voor een perfect interieur aan boord. Daarnaast zullen ondernemers uit de regio hun lekkernijen
en diensten aanbieden en is er vermaak voor de kinderen. Wie van ver komt, kan terecht bij
Badhotel Renesse. Dit hotel heeft een arrangement samengesteld met een welkomstdrankje, een
overnachting in een comfortkamer voor twee personen en een royaal ontbijtbuffet voor 129 euro.
Reserveren kan via info@badhotelrenesse.nl onder vermelding van ‘Boatstyling Event’.
Marina Port Zélande | T: 0111-671920 | www.mpz.nl

Schepenkring Sier-Randmeren
T: 06-53407245 | www.schepenkring.nl
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