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Connect Yachtbrokers opent kantoor in Enkhuizen

Sinds begin 2018 mag DE Yachting uit Medemblik zich de nieuwe dealer van de 
Engelse SpearFish rubberboten voor de Benelux noemen. Deze door Ian Thomson 
ontwikkelde rubberboten onderscheiden zich van de andere rubberboten door hun 
smalle en lange vormgeving met geïntegreerde buiskap. Door deze vormgeving 
gaan de SpearFish rubberboten ook met een kleine buitenboordmotor al zeer hard 
vooruit. “Met slechts 6pk erachter en met twee volwassenen aan boord kunnen deze 
rubberboten tot 14 knopen varen,” aldus Douwe Kutsch Lojenga van DE Yachting. 
De boten zijn gemakkelijk in gebruik en zijn tot een klein formaat op te vouwen. Dit 
samen met het geringe gewicht van circa 26 kg maakt dat deze rubberboten ook 
mee kunnen worden genomen in de auto, camper, caravan of boot. De SpearFish 
is verkrijgbaar met een lengte van 4,5 meter en een prijs vanaf € 1.750. Er wordt 
gewerkt aan een 3,5 en een 5,5 meter versie.

DE Yachting | T: 0227-570700 | www.deyachting.nl

Per 1 april heeft Connect Yachtbrokers BV 
haar eerste kantoor geopend op het terrein 
van De Gier Jachtservice in Enkhuizen, 
net ten zuiden van de plezierjachtensluis, 
direct aan het Markermeer. Onder 
leiding van ervaren jachtmakelaar Pim 
van Putten en in samenwerking met De 
Gier Jachtservice zal de jachtmakelaardij 
zowel bootkopers als bootverkopers 
van dienst zijn. Connect Yachtbrokers 
beschikt over een verkoopsteiger en 
stallingsmogelijkheden voor zowel 
kleine jachten als grote schepen. Hier 
kunnen potentiële kopers diverse jachten 

bezichtigen en bij serieuze belangstelling 
kan er eenvoudig een proefvaart 
plaatsvinden. De jachtmakelaardij maakt 
daarbij gebruik van de modernste 
technieken in video en beeld en gaat 
nog een stap verder door de schepen 
aantrekkelijk in te richten met accessoires. 
Om een kortere verkooptijd te realiseren 
werkt Connect Yachtbrokers actief 
samen met andere jachtmakelaardijen 
en adverteert de jachtmakelaardij op 
alle relevante internationale websites en 
beschikt zij over een groot netwerk in 
binnen- en buitenland.

DMS Holland is internationaal specialist op gebied van stabilisatoren voor luxe jachten. 
Vermindering van de rolbewegingen van een schip zullen het comfort aan boord 
sterk verbeteren, zeeziekte verminderen en de veiligheid verhogen. Als een schip niet 
of nauwelijks slingert, kan er beter koers worden gehouden, wat weer een positief 
effect heeft op het brandstofverbruik. DMS Holland heeft daarvoor twee unieke en 
baanbrekende roldempingsystemen in het programma. AntiRoll voor jachten groter 
dan 30 meter en MagnusMaster voor jachten onder de 30 meter. Voor de productie 
werkt DMS Holland samen met Integrale Bedrijven Noordoost-Brabant (IBN). IBN biedt 
kansen aan mensen die het zonder steun niet redden op de arbeidsmarkt. Bijna 3.600 
gemotiveerde medewerkers hebben een passende baan bij of via IBN. DMS Holland 
werkt al sinds de ontwikkeling en start van de productie van hun MagnusMaster 
stabilisatoren samen met dit sociale bedrijf. “We zijn heel erg dankbaar, maar zeker zo 
trots, dat we als dynamisch en zeer jong bedrijf aan deze duurzaamheid van mensen 
kunnen en mogen meewerken. Ondanks dat we daar van bestaan is er dus echt wel 
iets meer dan alleen maar geld of luxe jachten”, aldus Patrick Noor van DMS Holland.

Dynamic Marine Systems Holland | T: 085-2010095  | www.dmsholland.com 
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Hypotheken Centrum Lemmer 
verstrekt nieuw jachtfinancierings- 
product voor België en Luxemburg

Bardahl-producten 
tegen bacteriën 
in dieseltanks nu 
in de Botenwacht 
webwinkel

DE Yachting nu ook dealer van 
Engelse SpearFish rubberboten

Hypotheken Centrum Lemmer heeft 
een nieuw jachtfinancieringsproduct 
voor België en Luxemburg ontwikkeld. 
De nieuwe financieringsmogelijkheid 
is exclusief verkrijgbaar bij 
Hypotheken Centrum Lemmer. 
“Ook in België zijn de laatste tijd de 
jachtfinancieringsmogelijkheden in het 
slop geraakt. In het afgelopen jaar waren 
er weinig tot geen mogelijkheden om daar 
jachten en woonboten te financieren,” 
aldus Max Dalsheim van Hypotheken 
Centrum Lemmer BV. Na constructief 
overleg tussen HCL BV en de directie van 
één van de grootste Belgische banken is 
er een exclusief jachtfinancieringsproduct 
ontwikkeld voor de Belgische en 
Luxemburgse markt. Dit product zou ook 
geschikt zijn voor Nederlanders die in 
België woonachtig of belastingplichtig zijn. 

Met het nieuwe product voor  
België en Luxemburg kan maximaal  
tot 80% van de aanschafprijs 
van het pleziervaartuig of woonboot 
worden gefinancierd. Het maximaal te  
verstrekken bedrag is € 1.000.000,  
al zijn ook hogere bedragen  
bespreekbaar. De maximale looptijd 
bedraagt 20 jaar. De aflossing is op 
annuïteitenbasis. Na de introductie 
in België en Luxemburg hoopt 
Hypotheken Centrum Lemmer dit  
jachtfinancieringsproduct ook op 
korte termijn in Nederland te mogen 
introduceren. Meer informatie over de  
voorwaarden is verkrijgbaar bij 
Hypotheken Centrum Lemmer.

Hypotheken Centrum Lemmer
T: 0514-564780 | www.hclemmer.nl

Gedurende de stallingsperiode vindt 
er vaak condensvorming in de tank 
plaats. Hierdoor komt er water bij de 
brandstof. Zeker in combinatie met de 
huidige biodiesel vormt dit de perfecte 
voedingsbodem voor de aangroei van 
de ‘bacteriesludge’ in de brandstoftank 
met alle bijbehorende nadelen. Speciaal 
om deze problemen van bacteriegroei 
tegen te gaan, ontwikkelde Bardahl 
een aantal additieven voor bij de 
diesel. “Bardahl Diesel Anti Bacterie 
is een van de weinige echte, door 
Europa gecertificeerde, biociden die 
bacterievorming tegengaat,” aldus 
Mick Eijsten van Botenwacht. “Bardahl 
Water Remover neemt het water uit de 
brandstof, kapselt het in en zorgt dat 
het zonder problemen verbrandt in de 
verbandingskamer  
van de motor.  
Beide producten  
bestelt u  
makkelijk 
en snel in onze  
webshop en zijn  
uit voorraad  
leverbaar.”

Connect Yachtbrokers  | T: 06-57564244  | www.connectyachtbrokers.nl

EMCI Register heeft Hans Gerritse 
aangesteld als projectmanager 
havenmeesters en havens. Gerritse 
heeft meer dan 35 jaar ervaring 
in de internationale watersport en 
heeft jachthavens geëxploiteerd 
en beheerd. Ook is hij beëdigd 
en gecertificeerd jachtmakelaar 
en taxateur en nauw betrokken 
bij het mentoraat voor experts en 
makelaars. “Een goede havenmeester 
is de sleutel tot een succesvolle en 
veilige (jacht)haven,” aldus de EMCI. 
Onafhankelijke kwaliteitsborging op 
basis van EMCI-certificering moet 
duidelijkheid en structuur scheppen. 
De havenmeestercertificering 
toetst objectief en onafhankelijk 
of er een ‘match’ bestaat tussen 
taken, verantwoordelijkheden en 
persoonlijke competenties. Naast de 
persoonsgebonden certificering voor 
havenmeesters zal EMCI Register 
vanaf medio 2019 ook certificering 
voor (jacht)havens voeren. Als 
projectmanager is Hans Gerritse 
aanspreekpunt voor de havenmeesters, 
directies en besturen. Ook is hij 
verantwoordelijk voor de registratie en 
certificering van jachthavenmeesters en 
jachthavens.

EMCI Register | www.emci-register.com

Botenwacht | www.botenwacht-shop.nl
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