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Eerste Dutch Yachting Weekend bij
Contest Yachts in Medemblik

Dockmate kondigt nieuwe
DockControl software aan
®

Elk jacht reageert anders en elke schipper bestuurt zijn of haar jacht
op een eigen manier. Daarom ontwikkelde Dockmate in combinatie
met DockControl software een gepersonaliseerde afstandsbediening
voor booteigenaren. Met deze afstandsbediening kan de aansturing
van de motoren worden afgesteld op de werkelijke mogelijkheden
van het schip en de eigen vaarstijl van de schipper. Zo wordt het
systeem aangepast aan de eigen specifieke behoeften en worden
de prestaties van het schip geoptimaliseerd. Bij het programmeren
voert de installateur de gewenste combinatie van motor(en) en boeg- en/of hekschroef in. Voor elke combinatie
biedt DockControl een andere oplossing. Ook kan de installateur de gevoeligheid en het gedrag van de Dockmate
Twist-joystick en de knoppen aanpassen en de juiste beschikbare functies voor het betreffende jacht activeren.
DockControl wordt bovendien frequent geüpdatet met verbeteringen, optimalisaties en nieuwe functies. Met deze
updates voegt Dockmate ook ondersteuning voor nieuwe gashendels toe.

Op vrijdag 4 tot en met zondag 6 september vindt in Medemblik het Dutch Yachting Weekend
plaats. Door het wegvallen van de fysieke Hiswa te water heeft een aantal Nederlandse werven
de koppen bij elkaar gestoken om gezamenlijk een kleinschaliger evenement te organiseren.
Dit wordt gehouden bij Contest Yachts op de Overleek 5 in Medemblik. Contest Yachts, Saffier
Yachts, Jachtwerf Heeg en AdmiralsTender meren hun range aan modellen af aan de kade.
Deze schepen zijn vrij toegankelijk voor alle bezoekers. Ook zullen diverse toeleveranciers van
A-merken zich in een hal presenteren en worden er lezingen en workshops gehouden. Meer
informatie over het inhoudelijke programma zal vanaf 1 augustus te vinden zijn op de website van het Dutch Yachting
Weekend. Toegang tot het evenement is kosteloos. In verband met de maatregelen rondom Covid-19 zijn bezoekers
wel verplicht om zich te registreren bij de ingang van het Dutch Yachting Weekend-terrein. Naast het Dutch Yachting
Weekend zullen er in de periode van 2 tot en met 6 september ook andere mini-boatshows verspreid door het land
plaatsvinden. Dit komt onder meer door een oproep van de organisatie van de Hiswa te water aan haar deelnemers
om gedurende de oorspronkelijke beursperiode een open huis te houden. Meer informatie over deze open huis dagen
en de gloednieuwe Hiswa te water Virtual Boat Show is te vinden is op www.hiswatewater.nl.
Dutch Yachting Weekend | www.dutchyachtingweekend.nl
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Voorinschrijving Boot Holland 2021 voor bedrijven gestart
Bedrijven kunnen zich vanaf nu aanmelden voor deelname aan de 31e editie van Boot Holland.
De beurs staat gepland van 12 tot en met 16 februari 2021 in het WTC Expo in Leeuwarden.
Met het stopzetten van de HISWA Amsterdam Boat Show in de Amsterdam RAI is Boot
Holland de enige grote indoor watersportbeurs in Nederland. “Boot Holland is hét moment
voor watersportbedrijven om zich te presenteren aan duizenden watersportliefhebbers.
Traditioneel staat de beurs bekend om de vele stalen motorjachten, maar ze exposeert
ook open boten zoals bijboten, sloepen, tenders en RIB’s. Tevens is er een ruim aanbod
accessoires en recreatiebedrijven,” aldus de beursorganisatoren Gerda Brouwer en
Jacco van Emst van WTC Expo. De eerste primeurs voor de beurs zijn reeds aangemeld.
YachtFocus Media is door Boot Holland is benoemd tot exclusief mediapartner en deelt haar
magazine uit bij beide entrees.

Bootverhuur

Boot Holland | +31 (0)58-2941500 | www.boot-holland.nl

Nu ook boot huren op YachtFocus.com
Botensite YachtFocus.com staat bekend als platform met boten te koop. Op 1 juli is de site uitgebreid met
bootverhuur. De populaire site trekt tot 400.000 bezoekers per maand, die vanaf nu via een handige zoekfunctie
kunnen kiezen uit alle huurboten en meteen hun vaarvakantie kunnen reserveren. Wie gericht zoekt, kan selecteren op
onder meer het type boot, het vaargebied, de bootlengte en het aantal hutten, maar ook op vaareigenschappen. Zoekt
u een boot voor een familievakantie of een (half) dagje vaarplezier? Een boot voor een groot gezelschap of om mee
droog te vallen? Met of zonder vaarbewijs? En met of zonder schipper? Het doordachte menu op
YachtFocus.com maakt het mogelijk om snel en gericht te zoeken. Elke bootpagina is bovendien voorzien van
uitgebreide bootinformatie aangeleverd door de aanbieder, een beschikbaarheidskalender en informatie over
het (hoofd)vaargebied. Reserveren kan meteen en optionele extra’s zijn direct bij te boeken. “Elke professionele
bootverhuurder is van harte welkom om te adverteren voor nog hogere bezetting van de eigen huurvloot. De
uitgekiende YachtFocus-software maakt het makkelijk om huurboten in te voeren en reserveringen te beheren,”
aldus Max Becker, Sales Manager bij YachtFocus. Bootverhuurders kunnen de eigen boekingssoftware gewoon
naast YachtFocus Bootverhuur blijven gebruiken. Komende herfst biedt YachtFocus ook een volwaardig, centraal
boekingssysteem inclusief automatische contracten en facturatie en geavanceerd relatiebeheer (CRM).
YachtFocus Media | +31 (0)20-4560995 | www.YachtFocus.com
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Nieuwe locatie voor Schepenkring
Jachtmakelaardij Friesland
Schepenkring Jachtmakelaardij Friesland is verhuisd, maar blijft hiermee in het Friese Warten.
Tot voor kort was de bekende jachtmakelaardij te vinden in Jachthaven Wartena aan de
Butenstreek. Sinds deze zomer is de jachtmakelaardij van Huib en Linda de Boer gevestigd
op het terrein van Jachtwerf De Jong aan de Midsbuorren 24 in Warten. Hier worden, in
samenwerking met Jachtbemiddeling de Jong, meer dan veertig schepen in de lengte van 6
tot 15 meter gepresenteerd aan een aantrekkelijke verkoopsteiger. Huib de Boer is blij met de
verhuizing: “We maken nu deel uit van één van de aantrekkelijkste full service havens van Friesland. De locatie is zeer centraal, aan een drukke
vaarroute en Jachtwerf De Jong staat bekend om de gemoedelijke sfeer, het persoonlijke contact en de uitgebreide voorzieningen. Daar profiteren
niet alleen wij van, maar ook onze klanten.” Ook vanuit de nieuwe locatie werkt Schepenkring Jachtmakelaardij Friesland actief samen met de
andere Schepenkring-vestigingen verspreid door Nederland.
Schepenkring Jachtmakelaardij Friesland | +31 (0)58-2553480 | www.schepenkring.nl
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