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Watersportsector ziet 2018 zonnig in 

Per 1 oktober 2017 hebben Mark Offringa en Peter Wiersma de Workumer 
Jachthaven overgenomen. “De geweldige kans om deze prachtige, goed 
onderhouden haven over te nemen hebben wij met beide handen aangegrepen. De 
haven is strategisch gunstig gelegen met aan de ene kant het IJsselmeer en aan de 
andere kant de Friese meren,” aldus het duo. Om geïnteresseerden kennis te laten 
maken met de jachthaven organiseren de nieuwe eigenaren op zaterdag 28 april een 
open dag van 14.00 tot 18.00 uur. Peter Wiersma: “U kunt dan kennis maken met 
onze werkwijze en alle faciliteiten die wij bieden op de haven zoals de verhuur van 
Lemsteraken en Jachtmakelaardij Zuidwest Friesland. Tevens kunnen wij u informeren 
over een ligplaats in de haven of in één van de schiphuizen. Tot ziens in Workum.”

Workumer Jachthaven | T: 0515-745566  | www.workumerjachthaven.nl 

De nieuwe Bow Pro-boegschroeven van 
Vetus zijn op de Miami Boat Show 2018 
bekroond met de NMMA Innovation 
Award in de categorie ‘Propulsion 
Equipment & Parts’. De Bow Pro 
heeft de award verdiend door zich in 
innovatief opzicht te onderscheiden 
en door het gebruikersgemak. De 
borstelloze boegschroeven zijn volledig 
proportioneel bedienbaar, hebben 
een ongelimiteerde run-time, zijn stil in 
gebruik, onderhoudsarm en geschikt 
voor zowel 12V als 24V. De Bow Pro 
boegschroeven zijn leverbaar vanaf 
april 2018. Marcel Borsboom, directeur 
van Vetus: “De Bow Pro-serie wordt 
aangestuurd door één van de twee 
proportionele Vetus Can Bus panelen. 
Waar het basispaneel een traploze 
bediening van de boegschroef biedt, 
heeft de uitgebreidere variant daarnaast 
ook nog een hold-functie. Hiermee 
wordt aanmeren zonder touwen een 
fluitje van een cent. De proportionele 
aansturing 
van de boeg-
schroeven 
vereenvoudigen 
het manoeu-
vreren 
aanzienlijk.” 

Bow Pro van 
Vetus wint een 
innovatieprijs 

De watersportindustrie kijkt vol vertrouwen 
naar het watersportseizoen van 2018. Het 
optimisme was in 2017 al merkbaar: de 
omzet in de watersportsector groeide in 
2017 met 1%. Geen forse groei, maar tot 
en met 2015 had de sector nog te maken 
met een jaarlijkse daling. Sinds begin 
2016 zit de watersportsector in de lift. Dat 
blijkt uit de recente conjunctuurmeting die 

HISWA Vereniging, brancheorganisatie 
van de watersport, elk kwartaal onder 
al haar leden verricht. Exporterende 
bedrijven zoals de superjachtbouwers 
en de toeleveranciers deden het het 
beste. De markt voor gebruikte boten 
trekt eveneens aan. Zo werden in 2017 
meer gebruikte boten verkocht. De 
jachtmakelaars die zijn aangesloten bij 

HISWA Vereniging en de Nederlandse 
Bond van Makelaars in Schepen (NBMS) 
sloten het jaar 2017 met positief resultaat 
af en zijn positief over 2018. De vraag 
naar tweedehands boten nam afgelopen 
jaar toe, waardoor de prijzen ook stegen. 
Ook wordt de tijd dat een jacht te koop 
ligt steeds korter. 

Melior Yachts presenteert twee modellen van het Noorse merk Saga op de 
voorjaarsshow Motorboot Sneek. De Saga 325 en de Saga 365 zijn specifiek 
uitgevoerd met opties geschikt voor de Europese wateren. De Saga 325 is 9,78 meter 
lang bij 3,25 meter breed en is uitgevoerd met een Volvo Penta of Yanmar motor. 
Deze Saga 325 is zeer doordacht met vier vaste slaapplaatsen. In de salon bevindt 
zich de stuurstand, een ruime rondzit, twee grote meevaarplaatsen en een luxe 
kombuis welke gemakkelijk te bereiken is vanuit de ruime open kuip. De grote ramen 
in de salon bieden aan alle kanten een goed uitzicht. De 11,3 meter lange Saga 365 
biedt veel comfort, een geweldige zeewaardigheid, een verbeterd brandstofverbruik 
en een hogere kruissnelheid dan de kleinere Saga modellen. Hiermee werd het 
jacht genomineerd als ‘Boot van het jaar’ in Londen. Ze is uitgevoerd met een ruime 
achterkuip voorzien van een grote L-bank. De middenhut is ruim drie meter lang en 
heeft een grote slaapcabine met twee ruime 
slaapplaatsen. Ook is er een badkamer 
met aparte douchecabine aanwezig. 
Beide jachten worden op 6, 7 en 8 april op 
Motorboot Sneek getoond. Na de show zijn 
ze te bezichtigen in de haven bij de RFU 
Jachtspecialist in Jirnsum.

Melior Yachts | T: 06-20002312
www.melioryachts.com 

Vijftig bedrijven  
op watersport- 
boulevard in 
Sneek houden 
open huis

Melior Yachts naar Motorboot 
Sneek met Noorse Saga-boten 

Watersportboulevard ´t Ges in 
Sneek, gelegen in het hart van het 
Friese watersportgebied, houdt 
zaterdag 21 april een open dag. 
Bijna vijftig bedrijven, die allemaal 
gerelateerd zijn aan de watersport, 

Schepenkring Jachtmakelaars bestaat  
30 jaar en trakteert

Workumer Jachthaven in  
nieuwe handen 

De Vereniging Schepenkring is in 1988 
in Lelystad opgericht en dat betekent 
dat de vereniging alweer 30 jaar bestaat. 
Reden voor een feestje. De vereniging 
is een hecht samenwerkingsverband 
tussen zeven zelfstandige bedrijven 
met uitsluitend EMCI-gecertificeerde 
jachtmakelaardijen. De Schepenkring 
Jachtmakelaars zijn te vinden in 
Lelystad, Lathum, Roermond, Warten, 
Kortgene, Biddinghuizen en Hattem. 
Alle vestigingen hebben een eigen 
verkoophaven of -terrein. Door de 
samenwerking is er een grote kennis van 
de markt. Geregeld is de potentiële koper 
van een jacht al bekend bij het in verkoop 
krijgen van een jacht. Schepenkring 
Jachtmakelaars heeft in de 30 jaar 

van haar bestaan bewezen proactief 
en trendsettend te zijn. Zo beschikt 
Schepenkring als één van de weinigen 
over drie internetsites, elk gericht op 
een bepaald taalgebied, zodat optimale 
internationale vindbaarheid op internet 
gegarandeerd is. Daarnaast adverteert 
Schepenkring Jachtmakelaars op veel 
websites en in diverse magazines. 
Schepenkring viert haar 30-jarig bestaan 
onder het motto ‘Wie jarig is trakteert’. 
Het hele jaar door organiseren de zeven 
vestigingen allerlei acties waar relaties 
van kunnen profiteren. Het getal 30 staat 
hierin zoveel mogelijk centraal.

Schepenkring Jachtmakelaars 
www.schepenkring.nl

organiseren van 10.00 uur tot 17.00 
uur activiteiten en acties. Van een 
gratis boottaxatie tot een workshop 
over de buitenboordmotor en van een 
maritieme fotoshoot tot een proefvaart. 
De open dag richt zich volgens 
de organisatie op (buitenlandse) 
watersportliefhebbers van alle 
leeftijden. ‘‘Ze brengen graag hun vrije 
tijd door op of bij het water, wel ieder 
op hun eigen manier. Ze varen op een 
motor- of zeiljacht, vieren het liefst 
vakantie aan het water, of gaan lekker 
met de visboot het water op. Anderen 
willen weer een bedrijfsuitje  
op of bij het water organiseren. 
Iedereen kan bij ons terecht’’, aldus 
Jelly Tuinstra van vereniging ’t Ges.

Watersportboulevard ’t Ges 
www.ges.nl
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