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Een luxe Aquanaut motorjacht huren in Friesland en Duitsland, dat kan al vele jaren, 
maar in het oer-Hollandse rivierenland was dit nog niet mogelijk. Door de verkoop 
van een luxe Aquanaut Drifter CS met achterkajuit door Aquanaut Yachting Holland 
in Sneek aan Arie Verkerk van Yachtcharter Streefkerk in Streefkerk aan de Lek kan 
dat in het vaarseizoen 2018 wel. Een vaarbewijs is hierbij niet nodig. De 13 meter 
lange boot genaamd Aquila ligt afgemeerd in de jachthaven van Streefkerk. Het jacht 
is uitgevoerd met twee tweepersoons hutten met een Frans bed, een eigen toilet, 
een uitstekend geoutilleerde keuken, een boeg- en hekschroef, een loungeachterdek 
met een wegneembare overkapping, een wasmachine en digitenne. Door de 
eenvoudige ombouw van een zitgroep kunnen twee extra slaapplaatsen gecreëerd 
worden. De Aquanaut Drifter CS is te boeken via Aquanaut Yachting Holland in 
Sneek.

Aquanaut Yachting Holland | T: 0515-412253 | www.aquanaut.nl

Met de zomervakantie in aantocht is dit hèt moment om te controleren of de 
scheepsverzekering nog waterdicht is. De komende weken is het weer druk op de 
kanalen, meren en andere wateren en dat betekent dat het oppassen geblazen is. 
Een ongeluk zit immers in een klein hoekje. Denk daarbij aan motorpech of erger: 
een aanvaring met een ander schip. Al deze zaken kunnen de vaarvakantie danig 
verpesten. Tenzij u een waterdichte watersportverzekering heeft afgesloten. Martin 
Visser, bestuurslid bij EOC Scheepsverzekeringen, licht toe: “EOC is als onderlinge 
verzekeraar hét adres voor een bootverzekering met een eerlijke premie en de beste 
voorwaarden. Wij zorgen ervoor dat u na schade zo snel mogelijk weer het water op 
kunt. Daarom staan ervaren medewerkers dag en nacht voor u klaar. Bij EOC is de 
pleziervaartverzekering volledig aan te passen aan persoonlijke wensen. U kiest zelf 
de polis die bij uw wensen past. Wilt u alleen schade aan de boot vergoed, of ook 
schade aan de inboedel, de uitrusting en de motor? Ook bij persoonlijke ongevallen en 
transport kan men met de juiste polis rekenen op snelle en eerlijke hulp. Met EOC, dé 
onderlinge specialist in scheepsverzekeringen, bent u altijd voortvarend verzekerd.”

EOC Scheepsverzekeringen | T: 088-6699500 | www.eoc.nl Gorinchem maakt zich op voor de 
eenendertigste editie van de Boten- 
en Camperbeurs. Het jaarlijkse 
evenement vindt dit jaar plaats op 
vrijdag 28 en zaterdag 29 september. 
Deze dagen liggen tientallen boten te 
koop in de sfeervolle entourage van 
de historische binnenstad. Daarbij 
verwacht de organisatie wederom een 
aantrekkelijke mix van particulieren en 
bedrijven. Om dit te bewerkstelligen 
regelde de beursorganisatie wederom 
een speciale actie met YachtFocus en 
ANWB Waterkampioen. Wie de boot als 
particuliere verkoper inschrijft, krijgt een 
gratis advertentiepakket ter waarde van  
€ 49,95 bestaande uit een advertentie 
in de magazines YachtFocus Magazine 

en de Waterkampioen en een online 
advertentie voor maximaal vier maanden 
op de websites YachtFocus.com en 
anwbboten.nl. Meer informatie over de 
beurs en de deelnametarieven zijn te 
vinden op de beurssite. 

Boten- en Camperbeurs Gorinchem 
www.lingehavengorinchem.nl

Luxe Aquanaut te huur in 
Streefkerk aan de Lek

Bootbemiddeling.nl breidt uit met verhuurconcept Jachthuren.nl 

DMS Holland nu 
ook in Duitsland

EOC voor  
waterdichte verzekeringen 

Bootbemiddeling.nl in Kerkdriel is sinds 
1 juli 2018 uitgebreid met de verhuur van 
luxe motorjachten via Jachthuren.nl. 
Dit seizoen is er al een Noblesse 38 te 
huur en volgend seizoen breidt de vloot 
uit met drie extra schepen. “Kerkdriel is 
een uitstekende uitvalsbasis om het land 
van Maas en Waal te gaan verkennen. 

Dit gebied staat bekend om de prachtige 
uiterwaarden en fruitboomgaarden, 
gezellige vestingsteden en natuurlijk het 
natuurgebied De Biesbosch. Een zeer 
gering aantal bruggen en sluizen zorgt 
voor urenlang ongehinderd vaarplezier,” 
aldus Jowi Verwaal van Jachthuren.nl 
en Bootbemiddeling.nl. Het eerste 
verhuurschip, de Noblesse 38 genaamd 
‘Gracia’, is met haar twee slaaphutten met 
beide een Frans bed en beide ook een 
douche en toilet, zeer geschikt voor een 
vaarvakantie van twee stellen of een gezin 
met twee kinderen. Met een krappe 12 
meter en de aanwezigheid van een boeg- 
en hekschroef is dit schip ook eenvoudig 
te manoeuvreren. Een vaarbewijs is niet 

nodig en wie nog niet veel vaarervaring 
heeft, krijgt vooraf een persoonlijke en 
duidelijke instructie. Aan boord treffen 
de vakantiegangers verschillende 
vaarroutes, elk gericht op één of twee 
weken vaarplezier. Op verzoek stellen de 
medewerkers van Jachthuren.nl 
ook vaarroutes op maat samen. De 
Noblesse 38 is te huur voor € 2.200,- per 
week. Om de lancering van de nieuwe 
verhuurservice te vieren biedt  
Jachthuren.nl haar Noblesse deze zomer 
aan voor een kennismakingsprijs  
van € 1.500,- per week.

Jachthuren.nl | T: 06-51611178
www.jachthuren.nl

Sinds dit voorjaar is Duitsland een 
stabilisatorspecialist rijker. Nederlander 
John Kappetijn, inmiddels al ruim 30 
jaar woonachtig in Duitsland, startte 
hier Dynamic Marine Systems (DMS) 
Germany. Hiermee vertegenwoordigt 
hij de MagnusMaster stabilisatoren 
bij onze oosterburen. “Ik was meteen 
zeer onder de indruk van John zijn 
CV en levensverhaal. Na onze eerste 
kennismaking in Den Bosch was het al 
heel snel duidelijk, hij was de geschikte 
kandidaat om DMS voort te planten 
in Duitsland,” aldus Patrick Noor van 
DMS Holland. John Kappetijn heeft 
niet alleen zijn achternaam mee, maar 
ook zijn opleidingen en werkervaring. 
Zo studeerde hij Zeevaart op de Rijn-, 
kust- en binnenvaartschool waarna 
hij de Hogere Zeevaartschool afsloot. 
Tot en met 1984 werkte hij in de kleine 
vaart als machinist en later als 2e 
werktuigbouwkundige aan boord van 
schepen. Vervolgens startte hij diverse 
ondernemingen in uiteenlopende 
branches. Doordat hij bij DMS Holland 
een MagnusMaster voor zijn eigen 
Lowland van 16 meter kocht, komt John 
Kappetijn toch weer in de watersport-
business terecht. “Vrije tijd is mooi en 
we blijven daarvan zeker genieten. Maar 
wat is er nu nog mooier om deze vrije 
tijd met je passie te combineren. Onze 
boot ‘Thats my Way’ zal als demoboot 
worden ingezet om potentiële klanten 
die het systeem willen zien en ervaren te 
overtuigen”, aldus John. Na de inbouw 
van het MagnusMaster-systeem is het 
demojacht te vinden in de Oostzee bij 
het Duitse eiland Rügen.

Boot & Fun Berlin staat al vele jaren 
bekend om de overdekte botenbeurs 
die jaarlijks in november in de Duitse 
hoofdstad plaatsvindt. Deze zomer 
organiseert zij ook een in-water boat 
show. Boot & Fun Inwater vindt voor 
de eerste keer plaats van 7 tot en met 
9 september 2018 in Werder (Havel). 
“Werder is een van de mooiste gebieden 
voor het watertoerisme in Duitsland”, 
aldus Daniel Barkowski, projectmanager 
van Boot & Fun Berlin. De stad geniet 
bekendheid door haar beroemde 
bloemenfestival, maar is inmiddels ook 
een levendig centrum voor de watersport 
geworden. De focus van het nieuwe 
maritieme evenement ligt op boten en 
jachten met een lengte tot 18 meter van 
gerenommeerde werven zoals Bavaria, 
Greenline, Interboat, Jeanneau, Marex, 
Prestige, St. Tropez en Sunbeam die 
hier direct in het water worden getoond. 
Daarnaast zijn er ook woonboten en 
vissersboten te bewonderen en bieden 
diverse charterbedrijven hun diensten 
aan. Omdat de botenbeurs in de 
buitenhaven gehouden wordt, kan er 
volop worden proefgevaren. Boot & 
Fun Inwater is van vrijdag 7 tot en met 
zondag 9 september geopend van  
10.00 tot 18.00 uur.  
Entree is gratis.

Boot & Fun Inwater
www.boot-berlin.de/
DieMesse/InWater

Nieuwe botenbeurs 
in Duitse Werder  
met volop proef-
vaartmogelijkheden

Deelnemers Boten- en Camperbeurs 
Gorinchem adverteren gratis bij 
YachtFocus en ANWB Waterkampioen

DMS Holland
T: 085-2010095
www.dmsholland.com
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