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Kijk op www.BootAanBoot.nl voor meer watersportnieuws

West Yachting Zuid met nieuw
management in Kortgene
West Yachting Zuid, dealer van Hanse Yachts, heeft een nieuw management. Het
nieuwe management wordt gevormd door Lars Corbeij en Maarten Koopen. Lars
Corbeij was vanaf de start in 2012 al technisch eind verantwoordelijk en Maarten
Koopen is nu commercieel eind verantwoordelijk bij West Yachting Zuid. Het nieuwe
kantoor van West Yachting Zuid is te vinden op Veerdam 5 in Kortgene bij Delta
Marina. Hier heeft Maarten Koopen ook zijn andere watersportactiviteiten Waterfront
Jachtcharter en Waterfront Yachts gehuisvest. “Deze 5-sterren jachthaven in
Zeeland is de perfecte basis voor de verkoop van Hanse zeiljachten,” aldus het duo.
Lars en Maarten hebben samen meer dan 50 jaar zeilervaring en delen hun kennis
graag met nieuwe en bestaande klanten.
West Yachting Zuid | T: 0113-405147 | www.westyachtingzuid.nl

25-jarig jubileum voor Gebroeders van Enkhuizen
2017 is voor Gebroeders van Enkhuizen
een bijzonder jaar: in september vierde
het bedrijf haar 25-jarig bestaan. Na
de start als een echt familiebedrijf
breidde de jachtwerf steeds verder
uit. “Wij hebben ons ontwikkeld van
jachtservice- en jachtinstallatiebedrijf
tot een breed watersportbedrijf waarbij
we onze roots niet zijn vergeten, nog

steeds voeren wij jachtservice en
jachtinstallaties uit voor particulieren
en andere jachtwerven,” aldus Ronald
van Enkhuizen. Sinds 1999 is de
werf te vinden op de Strandweg
in Makkum waar ook complete
designerjachten worden gebouwd.
De werf scoorde direct met de fraaie
en direct herkenbare Noordkaper

zeiljachten. Naast de Noordkaper
zeiljachten zet de Makkumse werf
zich ook in voor andere merken en
modellen. Een goede samenwerking
met Van der Valk Maritiem heeft geleid
tot de bouw van de snelle en moderne
Sossego motorjachten. De laatste
jaren is Gebroeders van Enkhuizen
actief met de nieuwe modellijn EnkYachts bestaande uit Enk-Craft
motorjachten en Enk-Sail zeiljachten.
In samenwerking met Sea Level zet
Gebroeders van Enkhuizen hiermee
een eigentijdse, hoogwaardige en
herkenbare lijn jachten neer met tal
van innovaties voor comfortabel varen.
Momenteel werkt de werf aan een
dealernetwerk voor deze Enk-Yachts
zodat de schepen ook in andere delen
van de wereld gekocht kunnen worden.

Gebroeders van Enkhuizen
T: 0515-232665
www.gebrvanenkhuizen.nl

Workshop polyesterreparatie bij Jachtwerf Heeg
Jachtwerf Heeg is de werf van de
zeilboten Splash, Randmeer, G2 en de
Pointer. Daarnaast verzorgt de full-service
jachtwerf ook winterstalling en reparaties.
Met die kennis en ervaring organiseert
Jachtwerf Heeg tijdens Bootboulevard
Heeg op zaterdag 7 oktober en zondag 8

oktober een workshop polyesterreparatie.
De specialisten van de werf geven deze
dagen tekst en uitleg over polyester.
Daarna wordt deze ‘nieuwe kennis’ direct
in de praktijk gebracht, want dan mogen
de bezoekers zelf aan de slag met een
reparatie. Ook het opzetten van nieuwe
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gelcoat en gelcoatschades krijgen de
aandacht. Net als het onderhoud van
de gelcoat van de boot. Kijk voor de
starttijden op www.bootboulevardheeg.nl.
Jachtwerf Heeg
T: 0515-442237 | www.jachtwerfheeg.nl
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