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Bootschappen Watersport, Nautisch Centrum Nicolaas 
Witsen en de gelijknamige jachtmakelaardij organiseren 
gezamenlijk het gezellige watersportevenement 
Nautisch Alkmaar. Doel van het evenement is om 
iedereen te laten zien hoe geweldig het leven op het 
water is. Op zondag 16 juni 2019 wordt de tweede 
editie van de watersportdag gehouden. Het is dan 
weliswaar Vaderdag, maar ook dames en kinderen 
zijn van harte welkom om de watersportactiviteiten te 
bekijken en uit te proberen. Sloepen Centrum, Cobb, 
Dulon Marine, E-4motion, Plastimo en Besto Lifesaving 
showen hun producten en er zijn prijzen te winnen. 
Promoties en demonstraties zorgen voor actie op en 
rond het water. Daarnaast zijn diverse leveranciers van 
lifestyle producten zoals zonnebrillen van bekende 
merken, luxe auto’s en loungesets aanwezig. Voor 
de kinderen is er een springkussen en zijn er sup-
clinics. Nautisch Alkmaar wordt gehouden op het 
werfterrein van Nautisch Centrum Nicolaas Witsen op 
de Kraspolderweg 4 in Alkmaar en duurt van 12.00 tot 
17.00 uur. Het evenement is ook per boot bereikbaar. 
Het actuele activiteitenoverzicht is te vinden op  
www.facebook.com/NautischAlkmaar.
 
Nautisch Alkmaar
www.facebook.com/NautischAlkmaar

De Internationale Jury voor de Blauwe Vlag 
van FEE International in Denemarken heeft 
dit jaar in Nederland 181 Blauwe Vlaggen 
toegekend aan 124 jachthavens en 57 
stranden. Ook Jachthaven Andijk ontving dit 
keurmerk op donderdag 9 mei in Ouddorp 
aan Zee. De Blauwe Vlag is de internationale 
onderscheiding die jaarlijks wordt toegekend 
aan stranden en jachthavens die veilig, 
schoon en duurzaam zijn. De Blauwe 
Vlag is één jaar geldig. Jachthaven Andijk 
ontving boven op de Blauwe Vlag ook 
de zogenoemde Groene Wimpel. Deze 
Groene Wimpel is een waardering voor 
extra inspanningen die de koplopers van 
Blauwe Vlag jachthavens verrichten op het 

gebied van Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen. “Het is ieder jaar weer een 
kroon op ons werk. Dat een onafhankelijke 
organisatie naar ons kijkt en onze jachthaven 
een Blauwe Vlag certificering waard vindt”, 
zegt Monica de Vast van Jachthaven Andijk. 
“We investeren veel in een kwalitatief goed 
product waarbij duurzaamheid, natuur en 
milieu belangrijke onderdelen zijn. De criteria 
van de Blauwe Vlag vormen daarbij een goed 
instrumentarium. Iedereen op de haven weet 
wat we ervoor moeten doen”. 

 
Jachthaven Andijk
+31 (0)228-593075 | www.jachthavenandijk.nl

ZONDAG 16 JUNI 2019
WATERSPORTDAG

Nautisch Alkmaar
Kraspolderweg 4
1821 BW Alkmaar
072-5113021

Met uw boot ook 
over het water 
bereikbaar!

NAUTISCH ALKMAAR is meer dan alleen watersport. 
Alles wat watersport ademt zal 16 juni aanwezig zijn in Alkmaar! 

Bootschappen Watersport, Nautisch Centrum Nicolaas Witsen en de 
gelijknamige jachtmakelaardij organiseren op zondag 16 juni 2019

van 12:00 - 17:00 uur een gezellige watersportdag.

Voor een actueel overzicht van alle activiteiten kijkt u op: 
www.facebook.com/NautischAlkmaar

U BENT VAN HARTE WELKOM!

Nautisch Alkmaar: Vaderdag in het teken van watersport

De HISWA te water heeft een vernieuwde 
website gelanceerd, die opvalt door een 
eigentijds, fris design waarbij beeldinformatie 
een belangrijke rol vervult. De bezoeker 

komt door sprankelende foto’s en video’s 
direct in de sfeer van de aankomende beurs. 
HISWAtewater.nl geeft watersportliefhebbers 
met het laatste beursnieuws en allerlei 
informatie over de deelnemers en 
beschrijvingen van de boten alvast een 
voorproefje op de 36ste HISWA te water. De 
gepresenteerde, deelnemende boten hebben 
elk een eigen pagina met onbeperkt foto’s, 
film, 360-gradenbeeld en PDF-brochures. 
”De informatievoorziening en presentaties 
gaan veel verder dan de websites van andere 
botenbeurzen,” aldus HISWA te water 
directeur Arjen Rahusen die de vernieuwde 
site als een belangrijke volgende stap ziet 
om de mogelijkheden van internet nog beter 
te benutten. HISWAtewater.nl is gebouwd 
door mediapartner YachtFocus Media. “De 

site ging één maand na het eerste overleg 
met de organisatie live. Inclusief gescheiden 
accounts waarmee honderden deelnemers 
hun boot- en bedrijfsdata beheren, onder 
supervisie van de organisatie. De HISWA 
te water had duidelijke wensen die wij 
vervulden met standaard YachtFocus-
software en know how als grootste IT-er in de 
botenbranche,” aldus YachtFocus directeur 
Jan-Pieter Oosting. De vernieuwde site is 
geoptimaliseerd voor elk type apparaat, 
dus voor ook mobiele telefoons en tablets. 
De HISWA te water vindt plaats in Batavia 
Haven Lelystad en begint op woensdag 4 
september en duurt tot en met zondag 8 
september 2019.

HISWA te water | www.HISWAtewater.nl

Vink Jachtservice organiseert Pinkstershow

HISWA te water lanceert frisse vernieuwde website

Op vrijdag 26 april vond de opening van Lengers Yachts Spanje 
plaats. Met het nieuwe kantoor op Mallorca wil Lengers Yachts haar 
klanten nog beter van dienst zijn in hun vaargebied. Het nieuwe 
kantoor is gelegen in het centrum van de luxe jachthaven Port 
Calanova. Naast het 150m2 kantoor is er een uitstekend restaurant. 
Daarbij is er voldoende parkeergelegenheid met een speciale garage 
voor bezoekers van Lengers Yachts. Ook heeft de haven een 100-
tons kraan, een prachtig hotel, een privé zwembad en een nieuwe 
spa in aanbouw. De haven is gelegen op ongeveer vijf minuten van 
de bruisende hoofdstad Palma de Mallorca. “Iets unieks neerzetten 
is nooit eenvoudig, maar het resultaat is precies wat we gehoopt 
hadden”, vertelt Nick Gelevert, Sales Director van de vestiging 
op Mallorca, enthousiast tijdens de opening. “We hebben veel 
Nederlandse, Belgische en Duitse klanten die graag hun vakantie in 
de Middellandse Zee doorbrengen. Met de opening van het nieuwe 
kantoor kunnen we ter plaatse service, ondersteuning en onderhoud 
bieden. Op deze manier kunnen wij onze klanten in Muiden, 

Düsseldorf en Mallorca ontvangen om hen optimaal van dienst zijn.” 
Ook CEO Bas Lengers is trots: “Onze belangrijkste partners zijn 
gevestigd op Mallorca. Dit stelt ons in staat om snel te handelen en 
dat is prettig voor ons, maar zeker voor onze klanten.”

 
Lengers Yachts 
+34 (0)971-876480
www.lengersyachts.com 

De verkoop van het aantal gebruikte jachten 
nam wederom toe in 2018, zo melden 
de jachtmakelaars die zijn aangesloten bij 
de Nederlandse Bond van Makelaars in 
Schepen (NBMS). “Het aantal motorjachten 
dat in 2018 een nieuwe eigenaar vond, 
nam met 16% toe ten opzichte van 2017”, 
zo meldt Arthur von Barnau Sythoff, 
secretaris bij de NBMS. “Opvallend is 

ook de zeer sterke groei van het aantal 
verkochte open boten: een stijging van 67% 
ten opzichte van 2017. De goede zomer 
van 2018 samen met het toegenomen 
consumentenvertrouwen heeft hier zeker 
aan bijgedragen. In 2018 kwam 35% van 
de kopers van jachten, gepresenteerd op 
NLyachts.com, uit het buitenland.” Het jaar 
2018 liet verder een dalende verkooptijd 

zien. Stond een motorjacht in 2017 nog 
352 dagen te koop, in 2018 liep dat terug 
tot 320 dagen. Ook zeiljachten wisselden 
sneller van eigenaar. In 2017 duurde het 
291 dagen en in 2018 waren 282 dagen 
nodig voordat er een koper gevonden was.
 
NLyachts
www.NLyachts.com

Lengers Yachts opent nieuw kantoor op Mallorca

In 2018 wederom stijging in verkoop gebruikte jachten

Ook dit jaar organiseert Vink Jachtservice 
een Occasion Pinkstershow. Diverse 
fraaie schepen zijn dan op één locatie te 
bezichtigen. Het open huis wordt gehouden 
op Kniplaan 12 te Voorschoten. Onder het 
aanbod vallen Super Van Craft schepen, 
maar ook goed onderhouden jachten van 

andere merken. De Pinkstershow wordt 
gehouden op zondag 9 en maandag 10 juni 
van 11.00 tot 16.00 uur.

Vink Jachtservice
+31 (0)71-5761005
www.vink-jachtservice.nl

Blauwe Vlag met Groene Wimpel voor 
Jachthaven Andijk

Kijk op www.BootAanBoot.nl voor meer watersportnieuws
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