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Vanuit Monnickendam verhuurt Waterland Yacht Charter een uitgebreide vloot van comfortabele 
en zeewaardige zeiljachten. Voor het seizoen van 2020 breidt Waterland Yacht Charter haar 
verhuurvloot uit met twee gloednieuwe zeiljachten van Saffier Yachts: een Saffier Sc 8m Cabin 
en een Saffier Se 33 UD. De Sc 8m Cabin is een weekendzeiler met het comfort van een 
toilet, een kookgelegenheid, een zeewaardige en beschutte kuip, royale binnenruimtes, een 
electrische lier voor het grootzeilval en een Yanmar dieselmotor. “Als u met uw gezin vaart, zullen 
uw partner en de kinderen de grote stabiliteit van de Saffier Sc 8 m Cabin zeer waarderen. Voor 
de ruime rakken is onze Saffier uitgerust met een gennaker,” aldus het team van Waterland 
Yacht Charter. Voor een extra luxueus zeilgevoel is er de 9.60 meter lange Saffier Se 33. “Dit is 
een licht en supersnel jacht dat extreem comfortabel zeilt. Het grootzeil, de keerfok, het code 
zero voorzeil en de gennaker zijn eenvoudig vanuit de kuip te controleren. Daarbij biedt de kuip 
ruimte aan maar liefst tien personen.” Naast de jachten van Saffier zijn er ook diverse jachten 
van Dehler en X-Yachts en een Dragonfly 28 Touring trimaran te huur. Voor de dagverhuur liggen 
er naast de Saffier SC 8m ook een Fox 22, J/80 en een PTS 26 Bakdekkruiser klaar. De jachten 
zijn direct te boeken via de online planner op de website.

Waterland Yacht Charter
+31 (0)299-652000
www.waterlandyacht.nl

Vanaf 1 februari 2020 is GT Yachtbrokers te vinden op Marina Port Zélande in Ouddorp. 
GT Yachtbrokers zal vanuit de nieuwe locatie zowel de jachtmakelaardij als het dealerschap 
van Dehler en Moody voortzetten. Tjerk van Loenhout en Gijs Golverdingen van GT 
Yachtbrokers lichten toe: “Na veertien trouwe dienstjaren in Stellendam wordt het tijd om 
onze activiteiten verder uit te breiden en te professionaliseren. De groei van de merken 
Dehler en Moody vereist een hoger servicelevel en vraagt steeds meer aandacht door 
het aantal verkochte schepen in de afgelopen jaren. In Marina Port Zélande met haar 
uitgebreide faciliteiten zijn we meer dan ooit in staat om werkzaamheden te verrichten 
aan onze schepen.” De maand januari wordt gebruikt om het kantoor op de K-steiger 
te verbouwen. Vanaf 1 februari verwacht de jachtmakelaardij haar klanten in het nieuwe 
kantoor te kunnen ontvangen.

GT Yachtbrokers
+31 (0)187-663388
www.gtyachtbrokers.com

GT Yachtbrokers verhuist naar 
Marina Port Zélande

KNRM helpt 4.258 mensen in nood in 2019

Waterland Yacht Charter breidt verhuurvloot uit met 
Saffier zeiljachten

In 2019 zijn de vrijwilligers van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij 
(KNRM) 2.458 keer uitgevaren en werden 4.258 mensen gered of geholpen. Zo blijkt 
uit de jaarcijfers. Dat is iets minder dan vorig jaar, maar passend in het gemiddelde van 
de laatste jaren. Een groot deel van de acties, 1.706 keer, was ten behoeve van de 
watersport. Hierbinnen waren de meeste acties gericht op het redden van de bemanning 
van kajuitzeiljachten (907 acties), gevolgd door motorkruisers en wind/kitesurfers (beide 
elk 190 acties). In 2019 telde de KNRM voor het eerst in haar historie meer dan 100.000 
donateurs. Veel donateurs steunen de KNRM vanwege haar vrijwilligerskarakter en het 
bijzondere werk dat de redders uitvoeren. 

KNRM
www.knrm.nl
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