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Kijk op www.BootAanBoot.nl voor meer watersportnieuws

Nieuwe Jachtbemiddeling Terherne-Nautic biedt 
one-stop-shop voor booteigenaren

De Lingehaven in Gorinchem moet het dit jaar doen zonder de bekende evenementen. In 
navolging van de Open Havendag is ook de Botenbeurs in Gorinchem die eind september 
gehouden zou worden geannuleerd. Door de coronamaatregelen zijn grote evenementen 
tot 1 september verboden. “Het is onmogelijk geworden om de Botenbeurs op 25 en 
26 september 2020 te organiseren,” aldus Annelieke Haubrich van Riveer & Lingehaven. 
“De organisatie van het evenement vraagt om meer voorbereidingstijd. Daarnaast blijven 
inschrijvingen op dit moment achter door de onzekerheid rondom de crisis. Daarom is 
de lastige beslissing genomen dat de volgende Botenbeurs plaatsvindt op vrijdag 24 en 
zaterdag 25 september 2021.”

Botenbeurs Gorinchem  |  www.lingehavengorinchem.nl

Botenbeurs Gorinchem 2020 gaat niet door

Het team van Smelne Yachtcenter in Drachten is sinds 1 mei 2020 
versterkt met de komst van Wiebe Leistra. Wiebe is jachtmakelaar 
met als specialisatie de aan- en verkoop van nieuwe en gebruikte 
Scandinavische motorjachten. “Met ruim 20 jaar ervaring in de 
verkoop van Nidelv en Joda en diverse nieuwe en gebruikte 
Noorse spitsgatters kent Wiebe Leistra als geen ander de 
Scandinavische markt,” aldus Wypke Veenje, eigenaar van Smelne 
Yachtcenter. “Deze ervaring en kennis zijn een welkome aanvulling 
voor Smelne Yachtcenter. Ook is Wiebe een ambassadeur van 
gerenommeerde Noorse werven zoals Nidelv, Agder, Nor Star, 
Scand en Joda. Hierdoor is Wiebe voor Smelne Yachtcenter de 
ideale verbindende schakel tussen Nederland en Scandinavië.”

Smelne Yachtcenter 
+31 (0)512-512669  |  www.smelne.nl

Victron Energy introduceert de Victron Cerbo GX: een gloednieuw 
communicatiecentrum met optionele GX Touch 50 display. Hiermee 
kunnen alle Victron-systemen worden bewaakt. In de Cerbo GX zijn 
niet alleen alle waardevolle GX-functies van de Victron Color Control 
GX en Venus GX inbegrepen, het systeem is ook uitgebreid met nieuwe 
toevoegingen. Zo biedt de Cerbo volledige systeemmonitoring en 
intuïtieve overzichten, een externe display, een automatische genset met 
start/stop-functie, tankniveau- en temperatuurmeting, NMEA 2000- en 
MFD-integratie en gratis toegang tot het online VRM portal.

Stroomwinkel  |  +31 (0)172-820015  |  www.stroomwinkel.nl

Victron introduceert slimme 
Cerbo GX met extra functies

Vetus introduceert nieuwe universele 
inspectiedeksels voor tanks ILT120B & ILT120X

Wiebe Leistra versterkt team van Smelne Yachtcenter

De vertrouwde ILT120 inspectiedeksel van Vetus is vanaf nu 
beschikbaar in twee verbeterde uitvoeringen: de ILT120B en de 
ILT120X. Beide versies zijn opvolgers van de populaire ILT120,  
een groot inspectiedeksel voor (bio)diesel-, water- en vuilwatertanks. 
De deksels zijn voorzien van een aangepaste, glasvezel versterkte 
deksel waardoor deze, naast de al behaalde ISO 10088, ook aan 
ISO 21487-regelgeving voldoen. Naast de vernieuwingen is er 
ook veel onveranderd gebleven ten opzichte van de ILT120. Zo is 
het unieke flens-in-ring ontwerp behouden, wat het openen van 
het inspectiedeksel gemakkelijk maakt. Beide producten zijn uit 
voorraad leverbaar.

Vetus | +31 (0)884-884700 | www.vetus.com

Op It Syl 12 in het Friese Terherne opende op vrijdag 1 mei 2020 een nieuw watersportbedrijf haar deuren: 
Jachtbemiddeling Terherne-Nautic. Het kersverse bedrijf is gespecialiseerd in de aan- en verkoop van 
werfgebouwde motorjachten van 8 tot 16 meter. Daarnaast biedt het ook een breed scala van aanverwante 
diensten aan. Bedrijfsleider/eigenaar Henry Pieters, zelf reeds jaren actief in de jachtbemiddeling, en zijn team zijn 
enthousiast en gedreven: “Van het kopen van een boot tot onderhoud, reparaties, winterstalling, een tankstation 
en een prachtige ligplaats voor de zomer. Wij bieden One-Stop-Shopping op zijn best! De meeste diensten leveren 
wij zelf en voor disciplines waar wij niet toe uitgerust zijn, hebben wij zeer goede contacten. Voor de klant blijft 
dat deze slechts één contactpersoon heeft bij wie hij of zij altijd terecht kan.” Door de coronamaatregelen is het 
geplande grote openingsfeest nog even uitgesteld. Wel is het haventerrein al volledig toegankelijk en is de nieuwe, 
professionele website met meer informatie over de aangeboden boten en diensten al in de lucht.

Jachtbemiddeling Terherne-Nautic  |  +31 (0)566-769009  |  www.terhernenautic.nl
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