
De veiligheid op het water wordt in-
middels alweer tien jaar bevorderd met 
hulp van de communicatie vanuit ‘Varen 
doe je Samen!’ (VDJS). Op 4 september 
2007 werd tijdens de HISWA te water in 

IJmuiden het convenant ondertekend, 
waarmee de deelnemende partijen met 
elkaar afspraken gezamenlijk te zorgen 
voor eenduidige communicatie over de 
veiligheid op het water voor beroeps- 

en recreatievaart. Volgens projectleider 
Rowena van der Maat is de boodschap 
na tien jaar hetzelfde gebleven: “Houd 
rekening met elkaar”. Het bereik is de 
afgelopen jaren enorm gegroeid. 
 
Varen doe je Samen! 
www.varendoejesamen.nl

Wie plannen heeft om een rond- of platbodem te kopen, kan bij Heech by de Mar 
gebruik maken van een speciale gelegenheid. Van vrijdag 15 tot en met zondag 
17 september organiseert de specialist in Heeg de ‘Heech by de Mar Nazomer 
verkoopdagen’. Vrijwel het gehele aanbod van rond- en platbodemjachten ligt op 
deze dagen in de verkoophaven in Heeg. Bezoekers kunnen zich uitgebreid laten 
informeren over het rond- en platbodemvaren in het algemeen en de aangeboden 
schepen in het bijzonder. Het team van Heech by de Mar legt uit: “De meeste 
eigenaren zijn zeer gemotiveerd om hun rond- of platbodemjacht nog voor de 
winter te verkopen en de prijzen zijn in jaren niet zo laag geweest. Kortom; een 
goed moment om u op te oriënteren op een rond- of platbodem van Heech by de 
Mar.”
 
Heech by de Mar  |  T: 0515-442750  |  www.heechbydemar.nl

Tien jaar Varen doe je Samen!

Nazomer verkoopdagen bij 
Heech by de Mar

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

C-Yacht breidt fors uit
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C-Yacht kijkt terug op een succesvolle 
eerste helft van 2017. In navolging van 
de groei in 2016, is de orderportefeuille 
van de zeiljachten van C-Yacht tot 
aan de zomer van 2019 gevuld. 
Met nog één bouwslot te gaan is de 
levertijd met een jaar weer op het 
niveau van een aantal jaar geleden. 
Lennart Noorlander, hoofd verkoop bij 
C-Yacht: “We hebben afgelopen jaar 
volop geïnvesteerd in het vergroten 

van onze productiecapaciteit op de 
werf. De vraag naar kwalitatieve veilige 
zeiljachten is toegenomen, waardoor 
ook de levertijden zijn opgelopen.” 
Daarbij levert C-Yacht steeds meer 
maatwerk. Noorlander licht toe: “We 
merken dat onze klanten diverser zijn 
dan ooit tevoren; van mensen die 
onze schepen als weekend cruiser 
gebruiken tot aan watersporters die de 
hele wereld over zeilen.” Om aan de 
toegenomen vraag te kunnen voldoen 
is afgelopen jaar flink geïnvesteerd. 
Zo is in januari 2017 een nieuwe 
productiehal opgeleverd die voldoet 
aan de nieuwste eisen op het gebied 
van efficiënt en ergonomisch werken en 
milieu. In mei 2018 wordt de volgende 
fase afgerond om de werf de komende 
jaren voldoende productiecapaciteit 
te bieden. Ondertussen wordt ook het 
personeelsbestand uitgebreid. 

C-Yacht 
T: 0320-264660  |  www.c-yacht.com


