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Waterfront Yachts nieuwe 
dealer van Jetten Shipyard
Sinds begin dit jaar is Waterfront Yachts uit Kortgene de officiële dealer van Jetten Shipyard 
voor Zuid-Nederland, België en Luxemburg. Jetten Shipyard is een gerenommeerde werf 
uit Sneek in Friesland die al meer dan twintig jaar motorjachten bouwt in staal en aluminium 
voor klanten uit heel de wereld. Het assortiment bestaat uit vijf verschillende series tussen 
de 38 en 75 voet. Dit betreft de Jetten, MPC, Bommelaer, de Custom Built serie en de 
nieuwe Beach 45, die is verkozen tot powerboat van het jaar 2017. Sinds april kunnen 
geïnteresseerden via Waterfront Yachts ook een splinternieuwe Jetten 38 AC vanuit Delta 
Marina huren. De Jetten 38 AC is tevens per direct te koop in een Buy & Charter constructie.  

Waterfront Yachts  |  T: 0111-672890  |  www.waterfrontyachts.nl

In aanloop naar haar dertigste editie breidt 
de Belgian Boat Show haar activiteiten uit. 
De organisatie van de beurs die jaarlijks in 
februari in de hallen van Flanders Expo in 
Gent plaatsvindt, voegt dit voor- en najaar 
een tweetal buitenevenementen toe. 
Op 13 en 14 mei werd er een interactief 
voorjaars strandevenement in Knokke 
Heist georganiseerd. De Belgian Boat 
Show verzamelde een grote vloot aan 
sportcatamarans en kite- en surfmateriaal 
die iedereen gratis kon uitproberen. 
Voor komend najaar staat er een ‘in 
water’-presentatie van kajuitjachten in 
de jachthaven van het Zeeuws-Vlaamse 
Breskens op het programma. Van 28 
september tot en met 1 oktober 2017 
zal de eerste editie van de Belgian Boat 
Show Float met voornamelijk kajuitjachten 
plaatsvinden. De focus ligt op jachten 
van 10 meter lengte of groter. “Drie 
decennia geleden startte de Belgian 

Boat Show als een initiatief dat de 
sectoren watersport, waterrecreatie en 
watertoerisme gemeenschappelijk op de 
kaart van de vrijetijdsbeleving zette,” zegt 
beursorganisator Christophe Coseyns. 
“Ondertussen is zowel de sector als de 
vrijetijdbeleving geëvolueerd en is het dus 
tijd om deze uitstraling 365 dagen uit 

te dragen. Naast het interactiever maken 
van de beurs in Gent, zoeken we dus ook 
het strand en de jachthaven op.”

 
Belgian Boat Show 
T: +32 (0)9-2419211
www.belgianboatshow.be

Belgian Boat Show nu ook in Knokke 
en Breskens
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De watersportbranche zit in de lift. Ook bij landelijk pechhulpverlener Botenwacht 
Nederland groeit het aantal leden. Om de kwaliteit van de pechhulp te bewaken, heeft 
Botenwacht méér regionale steunpunten aan het landelijke netwerk toegevoegd. 
Steunpunten zijn mobiele servicebedrijven, die zeven dagen in de week, technische 
assistentie verlenen aan leden van Botenwacht die onderweg met pech zijn 
gestrand. Op dit moment zijn 41 servicebedrijven door heel Nederland aangesloten 
bij Botenwacht Nederland. “Zowel in Groningen, Drenthe, Utrecht, als in de regio 
Amsterdam en Noord-Holland hebben we extra steunpunten aangesteld. Onze leden 
verwachten zeven dagen in de week en binnen vierentwintig uur service op locatie als 
ze onderweg zijn gestrand en die service willen we ook kunnen blijven verlenen als ons 
ledental, zoals nu, fors groeit,” aldus Mick Eijsten van Botenwacht Nederland. “Met 
de extra steunpunten zijn we bijna op het niveau wat we willen. Voor de piek in de 
bouwvakvakanties willen we nog uitbreiding in het oosten van het land en in Friesland, 
maar dat gaat zeker lukken.”

Botenwacht Nederland   |   T: 0486-460120   |   www.botenwacht.nl

Pechhulpverlener Botenwacht breidt 
aantal steunpunten uit

Drie HISWA-prominenten ontvingen 
op woensdag 26 april jl. een hoge 
koninklijke onderscheiding. André Vink, 
voormalig directeur HISWA Vereniging 
en Marjan Brouwer, mede-eigenaar 
van Jachthaven Stenhuis in Aalsmeer 
en oud HISWA-bestuurslid, werden 
gedecoreerd als Ridder in de Orde 
van Oranje Nassau. Paul Boomsma, 
erelid van HISWA Vereniging werd 
onderscheiden als Officier in de Orde 
van Oranje Nassau.

HISWA Vereniging
www.hiswa.nl

Koninklijke 
onderscheidingen 
voor HISWA-
prominenten

Jachthaven Andijk 
servicedealer van 
Hagoort Sails

GalleryMaritime Middelburg verhuist 
op 15 juni naar Noord-Beveland. Het 
verzoek van bezoekers om de galerie 
voor moderne maritieme kunst ‘aan 
het water’ te vestigen, wordt hiermee 
in praktijk gebracht. De galerie vertrekt 
naar een nieuwe omgeving, dicht bij een 
grote jachthaven en met uitzicht op de 
Oosterschelde. De nieuwe galerie komt 
op de Voorstraat 45 in Colijnsplaat. Het 
team neemt daarmee na vijftien jaar 
afscheid van het pand in Middelburg aan 
de Gortstraat. GalleryMaritime brengt 

authentieke eigentijdse maritieme kunst 
van ervaren kunstenaars. Schepen en 
scheepsonderdelen worden door de 
kunstenaars in bijzondere artistieke vormen 
verbeeld. De nieuwe locatie biedt niet alleen 
een passende, waterrijke omgeving, maar 
ook een grotere expositieruimte waar een 
ruimere opstelling voor de te bezichtigen 
kunst mogelijk is. 

GalleryMaritime
T: 06-22591452 
www.gallerymaritime.nl

Wanneer een zeil schade oploopt, is dat 
niet leuk. Op Jachthaven Andijk wordt dit 
euvel, in samenwerking met Hagoort Sails, 
zo snel mogelijk voor de klant opgelost. 
Hetzelfde geldt voor canvasproducten. De 
haven is namelijk servicedealer geworden 
van Hagoort Sails. Tot de aangeboden 
diensten behoort niet alleen het leveren 
van nieuwe zeilen, maar ook onderhoud, 
reparatie en wassen. Hagoort Sails is al 
zo’n dertig jaar een begrip in zeilersland 
en behoort tot de grootste zeilmakers van 
het land. De zeilen worden in Benthuizen 
vervaardigd. Monica de Vast van 
Jachthaven Andijk licht toe: “Deze nieuwe, 
kwalitatieve en snelle service past in de 
filosofie van Jachthaven Andijk. Wij hebben 
alle voorzieningen om zowel de bemanning 
als het schip te ondersteunen. Zodat er 
maximaal genoten kan worden van het 
gebruik van het schip.”

Jachthaven Andijk
T: 0228-593075
www.jachthavenandijk.nl

GalleryMaritime verhuist van 
Walcheren naar Noord-Beveland


