Kijk op www.BootAanBoot.nl voor meer watersportnieuws

Nautisch Centrum Nicolaas Witsen heeft totaalpakket voor de jachtbezitter

Nautisch Centrum Nicolaas Witsen is
een begrip in de waterminnende regio
Noord-Holland Noord. De afgelopen tijd is
hier flink aan de weg getimmerd. De werf
beschikt over moderne hijs-, helling- en

transportmiddelen, waaronder een 50-tons
portaalkraan en een scheepshelling tot
300 ton. Hiermee kan elk type jacht veilig
op het droge worden gebracht. Zomer- en
winterstalling zijn mogelijk op het werfterrein

of droog en stofarm in een van de hallen.
Onderhoud en reparatie kan de jachtbezitter
zelf uitvoeren of laten doen. Refits worden
deskundig, met oog voor detail uitgevoerd
door ervaren scheepsbouwers. Zelfs
voor onderdelen en accessoires hoeft de
bootbezitter niet meer van het werfterrein
af. Alles is verkrijgbaar bij Bootschappen
Watersport, de fysieke winkel van
Nederlands grootste watersportwebshop.
Nu ook de jachtmakelaardij is toegevoegd,
biedt Nautisch Centrum Nicolaas Witsen
een totaalpakket voor de watersporter. Zo
hoeven bootbezitters alleen nog maar te
genieten van een heerlijk vaarseizoen. Meer
informatie is te vinden op de vernieuwde
website.
Nautisch Centrum Nicolaas Witsen
T: +31 (0)72-5112297
www.nicolaaswitsen.nl

Amsterdam Yacht Consultancy ontzorgt
jachteigenaren in topsegment
Met ruim dertig jaar watersportexpertise in de meest brede zin
van het woord heeft Joost Kempers besloten een nieuwe koers
te varen. Onder de naam Amsterdam Yacht Consultancy (AYC)
stort hij zich met verve op een breed scala van diensten waaronder
verkoopbemiddeling, refit, bouwbegeleiding en taxaties. Amsterdam
Yacht Consultancy richt zich op het topsegment van de markt en
werkt hiertoe samen met het gerenommeerde Sea Independent, een
wereldwijd netwerk van meer dan dertig internationaal gecertificeerde
makelaars in jachten. Joost Kempers hierover: “Dankzij de koppeling
met het ongekend brede netwerk van Sea Independent en mijn
jarenlange samenwerking met werven en importeurs kan ik vraag en
aanbod op efficiënte wijze met elkaar verbinden. Om snel te kunnen
schakelen ben ik bovendien 24/7 beschikbaar.” In opdracht van
onder andere verzekeringsmaatschappijen verzorgt Amsterdam Yacht

Consultancy ook gedegen taxatierapporten en waardebepalingen.
Daarnaast kunnen particulieren een beroep doen op Kempers
voor een rationele blik op hun gedroomde jacht. Amsterdam Yacht
Consultancy is gevestigd in Kudelstaart, op slechts 18 km van
Amsterdam en 8 km van Schiphol Airport.
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WhisperPower breidt duurzaam energiepakket uit
WhisperPower blijft het pakket met
zonnepanelen en laadregelaars
uitbreiden. De laatste toevoegingen
zijn het WhisperSolar 185 Wp All-Black
zonnepaneel en twee WhisperSolar
Flex panelen. De WhisperSolar 185 Wp
is een in Europa geproduceerd zwart
zonnepaneel opgebouwd uit hoogwaardige
monokristallijne zonnecellen met een hoge
lichtgevoeligheid waardoor ze ook bij weinig
licht nog energie opbrengen. Naast het vaste
paneel heeft WhisperPower de WhisperSolar

Sportieve cruisers, catamarans, daysailers
en elegante motorjachten en zeiljachten
komen van vrijdag 24 tot en met zondag 26
mei samen op de grootste Duitse bootshow
te water: het Hamburg Ancora Yachtfestival.
Het is de tiende keer dat het evenement
wordt georganiseerd. Met succes, want ook
deze editie is groot met bijna tweehonderd
zeil- en motorjachten in de 5-sterren Ancorajachthaven te Neustadt in Holstein. Naast het
ruime jachtaanbod vinden bezoekers er aan
de wal een grote watersportmarkt bestaande
uit honderd pagodetenten met
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hoogwaardige apparatuur en accessoires.
Jongeren kunnen tijdens de beurs zelf
watersportervaring opdoen in een Optimist of
een J24. Verder staan er gratis workshops,
presentaties en live muziek op het
programma. YachtFocus is erbij en deelt hier
haar nieuwste magazine uit.
Hamburg Ancora Yachtfestival
www.yachtfestival.de

De 250e LOGICAM II Linssen is dit voorjaar van stapel gelopen. Deze Grand Sturdy 45.0
AC met bouwnummer 3457 zal na de laatste fase van productie dit voorjaar worden
overgedragen aan haar trotse eigenaar. Sinds 2005 bouwt Linssen Yachts luxe stalen
motorjachten in serie op basis van de LOGICAM® technologie, wat staat voor Logistics
and Computer-Aided Manufacturing. De Maasbrachtse jachtbouwer ontwikkelde deze
technologie in eigen huis. Na de staalbouw en conservering schuiven de in aanbouw
zijnde jachten door middel van een ingenieus rail- en cradlesysteem, met cycli (takttijden)
van een bepaald aantal dagen, door de productiehal naar het volgende bouwstation.
In de loop der jaren is het LOGICAM®-proces verder verfijnd en doorontwikkeld voor
zowel de cascobouw als de afbouw van de grotere Linssen-modellen. Op de Linssenwerf worden de LOGICAM®-productielijnen in drie hallen toegepast. Op de LOGICAM®
I-lijn worden alle modelvarianten tot en met 35’ gebouwd, op LOGICAM® II de modellen
tussen 40’ en 45’

18 mei stappen de deelnemers aan boord
van de motorboten, op zondag 19 mei
zijn de zeilboten aan de beurt. Er kunnen
maximaal tien boten meedoen. Aanmelden
kan via sintannaland@devalk.nl.
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250e LOGICAM II-motorjacht van stapel bij Linssen Yachts

De Valk Zeeland organiseert ‘Wisselkoers’ meevaarweekend

De Valk Yachtbrokers - Zeeland
T: +31 (0)166-601000
www.devalk.nl

WhisperPower | T: +31 (0)512-571550
www.whisperpower.com

Tiende editie voor Hamburg
Ancora Yachtfestival

Amsterdam Yacht Consultancy
T: +31 (0)20-3032160 | www.amsterdamyachtconsultancy.nl

In het weekend van 18 en 19 mei organiseert
De Valk Zeeland in Sint Annaland een
‘Wisselkoers’ meevaarweekend. Het
weekend is bedoeld voor eigenaren met
een motorboot of zeilboot die eens kennis
willen maken met een andere tak van de
watersport. Dit betekent dat eigenaren van
een motorboot kennis kunnen maken met
het zeilen en vice versa. Op zaterdag

Flex 100 TC en de WhisperSolar Flex 108
FC, twee flexibele in Europa geproduceerde
panelen, toegevoegd aan haar portfolio.
Deze dunne flexibele panelen met een
vermogen van respectievelijk 104 en 108 Wp
zijn volledig waterproof, bestand tegen zout
water, licht van gewicht en overloopbaar
zodat ze ook op een kajuitdak van een boot
kunnen worden gemonteerd.

Voor nieuws over
zeilboten zie pagina 30

Voor nieuws over sportboten en
sloepen zie pagina 66
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