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Motorboot Sneek blijft groeien
Met drie nieuwe gastwerven - Melior
Yachts, Seafaring Yachts en Noblesse
Cruiser - is het aantal deelnemers
van Motorboot Sneek uitgegroeid tot
ruim twintig. De achttiende editie van
de botenshow in en om Sneek is van
vrijdag 3 tot en met zondag 5 november
weer gratis te bezoeken. Naast de acht
watersportbedrijven uit Sneek, die al
sinds de eerste editie van Motorboot
Sneek meedoen, sluiten zich steeds
meer gastwerven aan. De deelnemers
presenteren in het eerste weekeinde van
november ruim 400 nieuwe en gebruikte
motorjachten. “De kracht van de beurs is de
samenwerking tussen alle bedrijven”, aldus
Pieter Bosma van jachtmakelaar De Valk

Sneek, indertijd één van de initiatiefnemers
van Motorboot Sneek. Eén van de nieuwe
gastwerven, Melior Yachts uit Jirnsum,
presenteert tijdens de beurs voor het
eerst type C405 van het merk Westwood.
Noblesse Cruiser uit Eernewoude neemt de
Noblesse Cruiser 42 mee naar de beurs.
Op www.motorbootsneek.com staan alle
deelnemers vermeld. Bezoekers kunnen op
de website - op basis van hun persoonlijke
voorkeur - een eigen route uitzetten.
Motorboot Sneek is op 3, 4 en 5 november
dagelijks geopend van 10.00 uur tot 17.00
uur. Toegang is gratis.
Motorboot Sneek
www.motorbootsneek.com

Botenwacht: ondanks matig zomerweer
1.035 pechmeldingen in juli en augustus
De landelijke pechhulpdienst Botenwacht presenteert haar evaluatie voor de periode
juli en augustus 2017. Het matige zomerweer heeft watersportminnend Nederland
niet tegengehouden om er met de boot op uit te gaan. In deze twee zomermaanden
kregen de telefooncentrales van Botenwacht 1.035 hulpverzoeken. Hiervan werden
965 verzoeken gehonoreerd voor pechhulp. Bij 653 gevallen konden de watersporters
op locatie direct weer op weg worden geholpen. Bij 51 storingen lukte dit helaas niet.
De overige 261 gevallen konden weer verder varen na een vervolgafspraak. In deze
twee zomermaanden schreven 435 nieuwe leden zich in bij Botenwacht. Naast deze
cijfers kwamen er uit het onderzoek van Botenwacht ook andere conclusies naar
voren. Zo zou de regio Amsterdam het gebied zijn met de meeste pechmeldingen.
De provincie Zuid-Holland komt daarbij op de tweede plaats en Friesland op de derde
plaats. Limburg en Oost-Brabant kennen de minste pechmeldingen. De druk op de
steunpunten van Botenwacht in de provincie Friesland was deze zomer vrij hoog. Voor
deze provincie is de hulpverlener intussen gestart met een selectieprocedure voor een
extra steunpunt. Startproblemen vormden met 22% van de meldingen de grootste
bron van ellende op het water. Gevolgd door problemen met brandstoftoevoer (17%),
met de motorkoeling (15%), met de accu/dynamo (12%), met de schroefas (10%), met
de keerkoppeling (10%), met de boegschroef (8%) en overige problemen (6%).
Botenwacht | T: 0486-460120 | www.botenwacht.nl
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Jubileumeditie van
Boot Boulevard Heeg

30 jaar Starclass
Yacht Transport

Watersportcentrum Terherne breidt uit
met verhuurvloot van 40 motorjachten

De 25-jarige zeekapitein genaamd Jan
te Siepe kreeg in 1987 het idee om
met zijn zeeschip een lijndienst voor
jachten op te starten. In het voorjaar
van dat jaar werd het dek van zijn
zeeschip “Waddenzee” voor het eerst
in de geschiedenis volgeladen met
jachten. De jachten werden geladen
in Harlingen met bestemming Malaga
in de Middellandse Zee. Deze route
werd maandelijks herhaald, al werd
de eindbestemming al gauw Mallorca.
Particulieren kregen hierdoor ineens
de kans om het IJsselmeer te verruilen
voor de azuurblauwe wateren van de
Mediterannee. En ook jachtwerven
zagen een enorme groei van hun
afzetgebied. Inmiddels heeft het
internationale jachttransport een grote
vlucht genomen. Jaarlijks worden er
wereldwijd duizenden jachten vervoerd.
Maar dit is vaak in combinatie met
andere zeevracht. Starclass is echter
gespecialiseerd in transport van
uitsluitend jachten die zowel onderdeks
als op dek worden geladen. Starclass
heeft daarvoor speciale jachtcarriers
die jachten kunnen laden tot 300 ton
gewicht. Elke drie weken is er onder
andere een afvaart vanaf Rotterdam
met de Deo Volente of de Eemslift
Hendrika naar vele bestemmingen in
de Middellandse Zee. Het zijn moderne
zeeschepen volledig uitgerust met
hijsmaterialen, gecertificeerde transportbokken en superkranen om de kostbare
lading veilig te laden en punctueel te
vervoeren.

Watersportcentrum Terherne neemt Centerpoint Charters uit Sneek over. Het team
van Centerpoint Charters verhuurt al twintig jaar uitstekend onderhouden motorjachten
vanuit Sneek. Komend najaar verhuist de vloot van zo’n veertig motorjachten en sloepen
naar Terherne, waarna de motorjachten vanaf het voorjaar van 2018 vanuit deze Friese
plaats verhuurd worden. Voor Watersportcentrum Terherne is de chartervloot een
welkome aanvulling op de bestaande watersportactiviteiten. Directeur Evert Jansen
licht toe: “Bij de overname van Jachtbemiddeling van der Veen in juni 2016 stelden we
tot doel een allround watersportcentrum in Terherne te vestigen. Watersportcentrum
Terherne ontwikkelt zich in snel tempo met Jachtbemiddeling van der Veen voor de
luxe occasions en JH Terherne met de jachthaven- en onderhoudsfaciliteiten. Sinds
dit voorjaar verhuren we ook op kleinere schaal sloepen. Dit is een enorm succes;
zeker op zonnige dagen merken we dat de vraag groter is dan het aanbod. De komst
van Centerpoint naar Terherne is dan ook een geweldige aanvulling op de bestaande
diensten.” Terherne is een ideaal startpunt voor huurders. Vanuit de haven varen zij
het gezellige dorpscentrum in óf direct het Sneekermeer op. Daarbij zijn de eveneens
populaire Friese watersportplaatsen zoals Grou, Sneek en Joure dichtbij.

Starclass Yacht Transport
T: +377 9777 0375
www.starclass-yachttransport.com
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Heeg is een echte watersportplaats.
Op 7 en 8 oktober wordt dat weer
duidelijk tijdens de gezamenlijke
open dagen: Boot Boulevard Heeg.
Dertig watersportbedrijven openen
dan hun deuren: van zeilmakers tot
sloepenbouwers, van elektrisch varen
tot luxe motorjachten, bootverhuurders
en jachtmakelaars. Een aantal bedrijven
organiseert ook workshops. Omdat Boot
Boulevard Heeg dit jaar 10 jaar bestaat
pakken de deelnemers extra groots
uit. Op zaterdag 7 oktober is er een
nautische markt. Op deze markt kunnen
zowel particulieren als bedrijven hun
waar verkopen. De opbrengst van de
huur van de tafels gaat naar een goed
doel; de Stichting Friese Tjottervloot
in Heeg. Op zondag 8 oktober treffen
bezoekers tal van activiteiten in het
centrum van Heeg. Hier kunnen zij
genieten van de horeca, live muziek en
de vele watersporten die Heeg biedt.
Ook dit jaar kan er een goed gevulde
Goody Bag gewonnen worden.
Boot Boulevard Heeg
www.bootboulevardheeg.nl

Jachtbemiddeling van der Veen
T: 0566-689264 | www.jachtbemiddeling.com | www.centerpoint.nl

EOC voortaan maandelijks aanwezig in België
EOC scheepsverzekeringen, met vestigingen in Meppel en Zwijndrecht, is ook
steeds vaker aanwezig in het buitenland. Sinds een paar maanden is de onderlinge
scheepsverzekeraar regelmatig te vinden in de haven van Antwerpen. In een
spreekkamer op Havennummer 140 staan directeur leden Ton van Dongen en hoofd
schade Jozien van der Waal de Belgische leden en relaties te woord en kan snel
worden gereageerd als er offertes met andere binnenvaartondernemers dienen te
worden besproken. Met de regelmatige aanwezigheid in België is EOC niet alleen
beter bereikbaar voor de huidige leden, maar wordt ook ingezet op een verdere groei
van de markt bij haar zuiderburen. In principe is EOC elke laatste vrijdag van de maand
tijdens kantooruren beschikbaar, maar voor de zekerheid kan men contact opnemen
met Jozien van der Waal (06-10562415) of Ton van Dongen (06-20879884).
EOC Verzekeringen | www.eoc.nl
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