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Nieuw kantoor voor Jachtmakelaar
Monnickendam
Met ingang van 1 maart 2019 is Jachtmakelaar Monnickendam een samenwerking
aangegaan met eSailing. Dit heeft gezorgd voor een vernieuwingsslag met onder meer
andere professionele voorwaarden en een grotere dekking van het verkoopgebied.
Daarbij houdt Daan Hamburger van Jachtmakelaar Monnickendam niet langer alleen
kantoor in Monnickendam, maar heeft de makelaardij ook een vestiging in Andijk. Dit doet
hij onder de naam eSailing Monnickendam-Andijk. Het kantoor op Noordeinde 108 in
Monnickendam is deze zomer verruild voor het pand op Noordeinde 106. Hiermee heeft
de jachtmakelaar – die tevens nieuwe Sentijn zeiljachten verkoopt - meer ruimte. Ook heeft
de jachtmakelaar een groot presentatiebord in Marina Monnickendam geplaatst waarop
het aanbod van de zeil- en motorjachten te zien is.
Jachtmakelaar Monnickendam | +31 (0)6-55384041 | www.jachtmakelaarmonnickendam.nl

Nautische kalenders bij Datema Amsterdam
Tegen het einde van het jaar heeft Datema Amsterdam weer een groot aanbod nautische
jaarkalenders in haar webshop. Van klassiek tot modern en in diverse formaten. Het
aanbod voor 2020 komt van drie verschillende uitgevers. De kalenders van Flying Focus
presenteren stoere schepen, vuurtorens of prachtige natuur van bovenaf gefotografeerd.
Die van Beken tonen prachtige zeilboten en ook de kalenders van Franco Page staan vol
uitzonderlijk mooie foto’s. “Al deze geweldige nautische kalenders zorgen elke maand weer
voor een nieuwe fantastische foto aan de muur. Leuk voor jezelf, om aan iemand cadeau
te doen met de feestdagen of als relatiegeschenk,” aldus Marja Klijnkramer van Datema
Amsterdam. De kalenders zijn te bestellen in de webshop met prijzen vanaf € 18,50.

Volop boten en beleving op Nautic Paris Boat Show
Jaarlijks brengt de Nautic Paris Boat Show in december alle sectoren van de nautische industrie samen. Gedurende negen dagen wordt
het beursgebouw ‘Porte de Versailles’ omgetoverd tot de grootste overdekte haven van Frankrijk. Van zaterdag 7 tot en met zondag
15 december 2019 vinden bezoekers er een breed scala aan zeil- en motorboten, jetski’s, nautische apparatuur, nieuwe technologieën,
bootverhuur en handige vissersmaterialen. Verspreid over vijf hallen worden hier ruim 1.000 boten van 2 tot 18 meter getoond. Daarnaast is
er veel te beleven met een nautisch zwembad met wakeboard- en SUP-sessies, een hoge golf om op te surfen, beachvolleybal en karaoke
met een nautisch tintje. YachtFocus is erbij om haar magazine uit te delen.
Nautic Paris Boat Show | www.salonnautiqueparis.com

EMCI Register benoemd tot officiële
keuringsinstantie voor vaartuigen
EMCI Register (DMI-EMCI) is deze herfst officieel door de Minister van Infrastructuur en
Waterstaat aangewezen als keuringsinstantie voor vaartuigen. DMI-EMCI is daarmee de
derde Notified Body in Nederland, naast ECB en DCI. CE-keuringen mogen uitsluitend
worden uitgevoerd door bij de Europese Commissie en de lidstaten aangemelde
keuringsinstanties. Zo’n aangewezen keuringsinstantie wordt ‘Notified Body’ genoemd,
of kortweg: NoBo. Met de nieuwe, officiële benoeming is EMCI bevoegd om te beslissen
of het CE-certificaat voor een vaartuig wel of niet wordt afgegeven. Booteigenaren die
twijfelen over de CE-positie van hun (aanstaande) pleziervaartuig kunnen contact opnemen
met een Notified Body zoals DMI-EMCI.
EMCI Register | www.emci-register.com
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Datema Amsterdam | +31 (0)183-712050 | www.datema-amsterdam.nl

NovaYachting helpt Jachthaven
Bruinisse verduurzamen
Steeds meer watersportbedrijven investeren in groene energie.
Maandag 4 november werden de eerste zonnepanelen voor
de opwekking van elektriciteit uit zonne-energie op het dak
van de showroom van NovaYachting in Bruinisse geplaatst.
In totaal zullen er 750 zonnepanelen met een oppervlakte
van ruim 1500 m², en een totale capaciteit van 250.000
kWh per jaar gemonteerd worden. Een substantieel deel
van de zeil- en motorjachten en elektrische voertuigen van
ligplaatshouders van Jachthaven Bruinisse wordt hiermee
voorzien van groene energie. “Met deze groene investering in
de toekomst zal NovaYachting een serieuze bijdrage leveren
aan de verduurzaming van de watersport in de Grevelingen
en Schouwen-Duiveland,” aldus Marnix Hameeteman van
NovaYachting.
NovaYachting | +31 (0)111-481810 | www.nova-yachting.nl

Voor nieuws over
zeilboten zie pagina 24

Voor nieuws over sportboten en
sloepen zie pagina 58

YachtFocus Magazine 182 nieuwe boten - gebruikte boten

Voor nieuws over
motorboten zie pagina 80

www.YachtFocus.com 9

