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Marion Biesheuvel, mede-oprichter 
van Vedette Jachtbouw, verlaat de 
jachtwerf voor een nieuwe uitdaging. Na 
bijna twintig jaar actief te zijn geweest in 
de jachtbouw start zij op Smidskade 16 
in Ter Aar het jachtverhuurbedrijf Varion. 
De nieuwe verhuurorganisatie werkt 
actief samen met Vedette Jachtbouw dat 
gevestigd is in het nabij gelegen pand op 
Smidskade 14. De modellijn van Vedette 
is recentelijk uitgebreid met de Cantia. 
Dit schip wordt ook opgenomen in de 
verhuurvloot van Varion Jachtverhuur. Wie 
overweegt om een nieuwe Cantia te laten 
bouwen, maar eerst wil ervaren hoe het 
is om langer onderweg te zijn met zo’n 
schip, kan deze Cantia huren bij Varion. 

Wie vervolgens overgaat tot aankoop van 
een nieuwe Cantia krijgt het huurbedrag 
retour. De Cantia is te huur per week, 
midweek of weekend. Ook is het mogelijk 
om het jacht meerdere weken te huren.

Varion Jachtverhuur 
T: 06-54737975 
www.varionjachtverhuur.nl

Barnautica Yachting start vestiging 
in Zuid-Holland

Binnen 1 tot 
3 maanden 
de boot 
verkopen met 
SchipVeiling

Vanaf 1 oktober is Ed Kniestedt als jachtmakelaar actief vanuit Hellevoetsluis om het 
netwerk van Barnautica Yachting in het zuiden van Nederland te versterken. Hiermee 
kunnen de diensten van de bekende jachtmakelaardij uit Alkmaar ook dichter bij 
de watersporters in het zuiden worden aangeboden. Arthur von Barnau Sythoff, 
grondlegger van Barnautica Yachting in Alkmaar, en Ed Kniestedt kennen elkaar al 
sinds de EMCI-opleiding tot jachtmakelaar die ze begin jaren 2000 succesvol hebben 
afgerond. Arthur von Barnau Sythoff licht toe: “Ed Kniestedt is een echte ‘bootjesman’ 
die zowel zeilend als varend in een motorjacht al vele zeemijlen heeft afgelegd. Doordat 
hij in de afgelopen jaren onder andere op de Italiaanse markt actief is geweest, weet hij 
heel goed wat er op je af komt als je in het buitenland een schip wilt kopen en waar je 
op moet letten. Zijn laatste aanwinst, een twintig meter lang San Lorenzo motorjacht 
genaamd “Johanna” vanwaar hij tevens kantoor zal houden, ligt in de Helius Haven.” 
Door deze uitbreiding verwacht Arthur von Barnau Sythoff meer watersporters te kunnen 
bijstaan bij de aan- en verkoop van hun zeil- of motorjacht.  
 
Barnautica Yachting  |  T: 072-5152727  |  www.barnautica.nl

Eind september is tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van de Coöperatie 
Nederlandse Jachtmakelaars de samenwerking met Finanplaza bekrachtigd. Zo is 
sinds 1 oktober de zogeheten Visual Dynamic Response-module - afgekort VDR - ook 
opgenomen in de website www.NLyachts.com. Nederlandse kopers van motorboten 
en jachten nemen de gehele of gedeeltelijke financiering van hun aankoop mee in 
hun oriëntatie en aankoopbesluit. Dat blijkt ook uit het aantal websitebezoekers 
dat een maandbedrag opvraagt. De VDR-module is geïmplementeerd op zowel 
landelijke portals zoals YachtFocus.com als tientallen portals van gerenommeerde 
aanbieders van nieuwe en gebruikte boten en jachten. De meerwaarde die het 
WatersportDreams-concept daaraan toevoegt, is dat de gemiddelde maandbedragen 
en rentetarieven zo’n 40% lager liggen dan bij de traditionele banken. “Hoe lager de 
maandprijzen en hoe lager de rentetarieven, hoe lager de aankoopdrempel,” aldus 
Heinz Hendrikse van WatersportDreams. 
 
WatersportDreams  |  T: 076-5961133  |  www.watersportdreams.nl

NLyachts.com en Finanplaza starten 
samenwerking

De boot snel verkopen tegen de maximale 
prijs. Dat is wat de meeste bootverkopers 
voor ogen hebben. SchipVeiling helpt 
daarbij. In samenwerking met de 
beste jachtmakelaars en het grootste 
veilingplatform van Europa worden 
schepen binnen één tot drie maanden 
verkocht tegen het hoogste bod. 
SchipVeiling werkt bij voorkeur actief 
samen met de jachtmakelaar. De 
kennis, expertise en het netwerk van de 
jachtmakelaar worden gecombineerd 
met het internationale bereik van BVA 
Auctions en de deskundige begeleiding 
van SchipVeiling. Daarbij is de 
samenwerking met de jachtmakelaar nu 
nog gemakkelijker door de zogeheten 
‘Co-brokerage functie’ die softwarehuis 
YachtFocus heeft ontwikkeld. Hiermee 
kan de bootinformatie gemakkelijk en 
snel onderling worden uitgewisseld, 
waardoor de bootadvertentie binnen 
een mum van tijd op alle websites uit het 
netwerk verschijnt. Twee jaar na de start 
van dit revolutionaire concept zijn er ruim 
80 schepen verkocht en bedraagt het 
verkooppercentage 85% van de geveilde 
schepen. 
 
SchipVeiling 
T: 030-7271020 
www.schipveiling.nl

Brightmaven heeft CED aangesteld als 
vaste partner voor tactisch onderzoek. 
De afdeling Forensic van CED zal voor 
de klanten van Brightmaven het nodige 
onderzoek verrichten. Brightmaven helpt 
klanten bij het snel terugvinden van 
gestolen objecten en bij het beperken 
van de schadelast aan de hand van de 
virtuele rechercheur ‘Sjerlok Platform’. 
Sjerlok maakt gebruik van big data, 
kunstmatige intelligentie, semantische 
technologie en experts. Via internet en 
andere bronnen wordt gezocht naar 
onder andere gestolen voertuigen, boten, 
machines en lading. Sjerlok vergelijkt 
en koppelt deze informatie met de 
gegevens van de gestolen objecten. De 
nieuwe technologie wordt gecombineerd 
met de onderzoeksexpertise van CED. 
Door het proces te optimaliseren en te 
automatiseren neemt de terugvindkans 
toe, neemt de kans op schade af en 
wordt diefstal van voertuigen steeds 
minder interessant. “Door deze unieke 
samenwerking met Brightmaven is de 
afdeling Forensic van CED up-to-date 
en daardoor nog beter in staat haar 
klanten te ondersteunen in diefstal- en 
verduisteringsschaden,” aldus Frank van 
Alphen, manager Forensic van CED. 
 
CED Group 
T: 010-2843434  |  www.ced.group

Mede-oprichter Vedette Jachtbouw start met jachtverhuur

Brightmaven 
en CED samen 
op zoek naar 
gestolen boten

Per 1 januari 2018 verhuist Jonkers Yachts naar Marina 
Port Zélande. Jonkers Yachts is naast jachtmakelaar van 
luxe motorjachten ook dealer van Linssen Yachts, Fairline 
Yachts, Jeanneau en Maxi Yachts. Het bedrijf vestigt zich 
in de verkoophal op de jachthaven. Tot en met december 
is Jonkers Yachts nog te vinden in Scharendijke (tussen 
Renesse, Port Zélande en Brouwershaven) te Zeeland.

Jonkers Yachts 
T: 0111-673330  
www.jonkers.org

Jonkers Yachts verhuist naar Marina Port Zélande
LINSSEN JEANNEAU

FAIRLINE MAXI YACHTS
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