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Alle seizoenen
genieten op de La
Mare Houseboat

Nieuw in Lelystad: Xp 38 met
all-in abonnement bij FlexYachts

Een motorboot, varend zomerhuis,
varende caravan, drijvend chalet, loft,
pied à terre, studentenwoning, Bed &
Breakfast én investeringsobject in één.
Dat is de La Mare Houseboat. Met deze
luxe woonboot kan worden gevaren
door de natuur met het comfort van
thuis. Alles is gelijkvloers en doordat
de houseboat volledig selfsupporting
is en een geringe diepgang heeft,
vaart ze eenvoudig naar de mooiste
plekken midden in de natuur. De
houseboat is een CE-gecertificeerd

Wilt u het hele jaar door op uw ‘eigen’ jacht genieten van zeilen? Met een all-in
jaarabonnement bij FlexYachts kunnen watersporters flexibel en voordelig varen.
Zonder de rompslomp van een eigen jacht. Afhankelijk van of u soms, regelmatig
of vaak vaart zijn er verschillende zeilabonnementen mogelijk. Egbert de Waard van
FlexYachts licht toe: “Uit onderzoek blijkt dat booteigenaren maximaal 25 dagen per
jaar varen. De rest van de tijd ligt de boot te dobberen in de haven. Er is dus ruim
voldoende vaartijd beschikbaar om een boot te delen met enkele andere schippers.
Ons unieke boekingssysteem ‘Click & Sail’ zorgt voor een makkelijke en eerlijke
verdeling van de vaartijd. Onze tien jachten waaronder twee Xp 38’s, een Dehler 38,
Dufour 365 en Dehler 29 liggen in tophavens aan het IJsselmeer, in Zeeland en in
Athene. Meer informatie over de vloot en havens is te vinden op de website
www.flexyachts.nl onder het kopje ‘jachten’.”
FlexYachts | T: 070-3628341 | www.flexyachts.nl

Pantaenius Jachtverzekeringen viert
feest met 100.000ste klant
Tijdens Boot Düsseldorf heeft Pantaenius
haar 100.000ste actieve verzekeringsovereenkomst gesloten. Pantaenius
behoort tot Europa’s toonaangevende
jachtverzekeringsspecialisten. Al zo’n 50
jaar maakt het traditionele Hamburgse
bedrijf deel uit van de watersportwereld.
Naast de hoofdlocatie in Duitsland
heeft Pantaenius vestigingen in NoordAmerika, Australië, Scandinavië en aan
de Middellandse Zee. Ook in Nederland
is de verzekeraar actief. Na ongeveer
vijf decennia van gestage groei heeft
Pantaenius Jachtverzekeringen inmiddels

in totaal 100.000 boten verzekerd. Een
belangrijke mijlpaal in de geschiedenis
van het bedrijf. Om dit te vieren, krijgt de
‘Jubileumklant’ gedurende een jaar een
gratis jachtverzekering. Managing Director
Martin Baum licht toe: “We zijn trots op
het vertrouwen dat watersportliefhebbers
van over de hele wereld in ons stellen.
Toen mijn vader in 1969 besloot om een 
verzekeringsoplossing speciaal voor
booteigenaren te ontwikkelen, had hij geen
idee waar Pantaenius een halve eeuw
later zou zijn. Niettemin is niet alleen ons
bedrijf gegroeid, maar ook de uitdagingen
waar het succes van ons bedrijf voor staat,
worden steeds veeleisender. Dat we nu
de 100.000ste klant bij Pantaenius hebben
mogen verwelkomen, moedigt ons opnieuw
aan om de beste verzekeringsdekking en
service te blijven bieden.”
Pantaenius Jachtverzekeringen
T: 0228-596928 | www.pantaenius.de/nl
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Met Victron altijd
stroom aan boord
Victron Energy heeft een uitgebreid
programma om de boot zelfvoorzienend
te maken. De nieuwe generatie
Victron SmartSolar zonneladers
maximaliseren de opgewekte energie
door geavanceerde MPPT-technologie,
waardoor de accu optimaal wordt
geladen. Hierdoor kan het laden
met andere stroombronnen worden
uitgesteld en wordt de levensduur van
de accu’s verlengd. Instellen en uitlezen
kan door een Bluetooth-verbinding met

Jachtmakelaardij Zuidwest Friesland
dealer van nieuwe Rheben en
Timeless jachten
pleziervaartuig en mag als zodanig
overal afmeren. Door het gebruik van
hoogwaardige kunststofmaterialen,
polyethyleen drijvers en een verzinkt
stalen-frame zijn de houseboats vrijwel
volledig onderhoudsvrij. Het onderhoud
kan volstaan met een motorbeurt
en schoonmaken. Ook winterklaar

een smartphone. Vooral als het bewolkt
is en de lichtintensiteit voortdurend
verandert, kan een ultrasnelle Victron
MPPT-controller de energieopbrengst
tot 30% verbeteren in vergelijking met
PWM-laadcontrollers. Kijk voor het
gehele Victron Energy programma op
stroomwinkel.nl of bezoek de Victronstand op de HISWA Amsterdam Boat
Show. Deze is te vinden in hal 1 met
standnummer 334.
Stroomwinkel
T: 0172-820015
www.stroomwinkel.nl

Per 1 oktober 2017 is Jachtmakelaardij Zuidwest Friesland een jachtmakelaardij gestart
in motorboten. Jachtmakelaardij Zuidwest Friesland is gevestigd in de Workumer
Jachthaven en is gespecialiseerd in luxe motorboten die geschikt zijn voor Friesland en
daarbuiten. De nieuwe makelaardij wordt gerund door de ervaren jachtmakelaars Mark
Offringa en Peter Wiersma, beide watersporters in hart en nieren. Naast het aanbod
gebruikte jachten biedt het duo ook nieuwe jachten aan. Zo zijn zij dealer van de
Nederlandse merken Rheben en Timeless. De jachten van beide merken worden semicustom build gebouwd en kunnen naar eigen smaak worden aangepast. Afgelopen
februari toonde Jachtmakelaardij Zuidwest Friesland al in volle glorie de Rheben Exailor
1400 Cabrio en de Timeless 34 op Boot Holland in Leeuwarden. De Rheben Exailor
1400 Cabrio werd hier gepresenteerd als een elegante cabrio voorzien van alle comfort
en hybride motortechniek en met een zeer ruime open kuip. Ook de comfortabele en
luxe Timeless 34 trok met haar klassieke uitstraling gecombineerd met de moderne
aluminium romp veel bekijks. De gloednieuwe Timeless zal ook te zien zijn op de
HISWA Amsterdam Boat Show (stand 07.122).
Jachtmakelaardij Zuidwest Friesland | T: 0515-745560 | www.jachtmakelaardijzwf.nl

White Whale Yachtbrokers Noord Nederland breidt uit
maken is niet nodig. De goede isolatie
en verwarmde tanks maken het
mogelijk om alle vier de jaargetijden
comfortabel aan boord te verblijven.
La Mare bouwt de houseboats geheel
naar eigen wensen met één, twee of
drie slaapkamers, een luxe keuken en
badkamer. Afhankelijk van de gekozen
lengte van 9.00 tot 15.00 meter is er 18
tot 61m2 woonruimte.
La Mare Houseboats
www.lamarehouseboats.nl
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White Whale Sneek breidt haar
verkoopcapaciteit uit met de komst van
Fedde Trinks als jachtmakelaar naast Enno
Dijkstra. Volgens Dijkstra is de uitbreiding
zeer gewenst: “Vanaf de start in 2011
is er jaarlijks een stijging waarneembaar
in het aantal verkochte schepen vanuit
ons kantoor in Sneek. Elk jaar vertoonde
een stabiele groei. En die stijging zet

door is onze verwachting, omdat we ons
blijven onderscheiden met kwaliteit en
scherpe courtages.” Met name vanuit het
buitenland is er veel vraag naar goede
schepen met een professioneel begeleid
aankooptraject. White Whale Yachtbrokers
biedt een complete aankoopservice bij
ieder schip standaard aan, wat resulteert
in circa 80% buitenlandse kopers. “White

Whale Yachtbrokers Sneek is klaar voor
groei in de watersportindustrie en daarbij
is de nieuwe versterking in de persoon van
Fedde Trinks meer dan welkom,” aldus
Enno Dijkstra.

Voor nieuws over
zeilboten zie pagina 30

Voor nieuws over sportboten en
sloepen zie pagina 64

Voor nieuws over
motorboten zie pagina 90
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White Whale Yachtbrokers
T: 0515-423467
www.uwjachtmakelaar.nl
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