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De Valk Yachtbrokers opent nieuw kantoor
in Limburg
De Valk Limburg opent haar deuren. Het nieuwe
kantoor van de jachtmakelaarsorganisatie wordt gerund
door Jeanne Stukstette. De Valk Limburg beschikt
over een overdekte winterstalling van 4.000 m2, een
verkoophaven en jachtservicefaciliteiten. Het kantoor
is gevestigd in Wessem, in het centrum van de
Maasplassen. De Valk Limburg is gespecialiseerd in
de verkoop van polyester en stalen jachten met een
lengte van 10 tot 20 meter. Vanwege de samenwerking
met de jachthaven Schippersdock heeft deze vestiging
ook de beschikking over een verkoopruimte voor de
jachten. De Valk Limburg is doordeweeks geopend
van 9.00 tot 18.00 uur en in het weekend op afspraak.
Met de opening van De Valk Limburg wil De Valk
Yachtbrokers haar aanwezigheid in het zuiden van
Nederland versterken. De organisatie telt hiermee twintig
vestigingen door heel Europa.
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Boarnstream & Raymarine Dagen op 11 en 12 november
Op woensdag 11 en donderdag 12 november organiseert jachtwerf De Boarnstream de
‘Ervaar Boarnstream & Raymarine dagen’. Dit doet de werf in samenwerking met Raymarine.
Door middel van deze dagen bieden deze merken de mogelijkheid om het gehele Raymarine
assortiment te leren kennen. Dit in combinatie met de Boarncruiser en Marex schepen. Tijdens de
open dagen zijn diverse schepen aanwezig voor een bezichtiging of proefvaart. Het
gaat om Boarncruisers zoals de 1200 Elegance, 1280 Elegance, 1360 Elegance,
46 Traveller en 1670 Elegance. Ook de Marex 310 Sun Cruiser, 320 Aft. Cabin
Cruiser en 375 zijn aanwezig. Het evenement vindt plaats op de Industriewei 2 in
Jirnsum, volgens de dan geldende RIVM-richtlijnen. Bezoekers kunnen zich vooraf
aanmelden bij De Boarnstream.
De Boarnstream International Yachtbrokers
+31 (0)566-600828 | www.boarnstream.com

Boten en méér op Boot & Fun Berlin 2020

De Valk Limburg | +31 (0)47-5561502 | www.devalk.nl
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Eerste Lotus 12 Houseboot uit Makkum te water

Zoals de naam al verraadt is Boot & Fun Berlin méér dan een doorsnee
botenbeurs. Van donderdag 19 tot en met zondag 22 november
vinden liefhebbers van boten en watersport rijkgevulde beurshallen
onder de Berlijnse radiotoren. Op deze vier dagen zullen ongeveer 800
exposanten uit veertien landen hun producten en diensten presenteren.
Van zeil- tot motorboten en van klassiek tot modern. In totaal verwacht
de organisatie weer honderden boten, waaronder ook Duitse, Europese
en wereldprimeurs, elektrische boten en woonboten. Daarnaast is
er volop aandacht voor apparatuur en accessoires, jachthavens en
watergerelateerde sporten zoals duiken, vissen, wakeboarden en kajakken.
Op de avond voorafgaand aan de beurs, woensdag 18 november, is er
wederom een gala-avond waarop men in feestelijke sfeer tot middernacht
boten kan kijken. YachtFocus is erbij en deelt er dit novembernummer uit.
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Boot & Fun Berlin | www.boot-berlin.de

Tornado Sailing haalt Cobra
Futura 36 en 40 naar Makkum
Op dinsdag 6 oktober ging de eerste Lotus 12 Houseboat het water op. Dit gebeurde onder toeziend oog van alle
medewerkers, belanghebbenden en enkele voorbijgangers. “De weg van werf naar kraan had wat hindernissen,
maar het is erg fijn om te zien dat de boot precies zo in het water ligt als we bedacht hadden,” aldus bouwer
Roland van Malsen van Van Malsen Jachtbetimmering uit Makkum. De Lotus 12 is een robuust jacht van
Friese makelij voorzien van alle luxe die men kan verwachten van een houseboat. “Duidelijk zichtbaar in deze
houseboat is de hoge kwaliteitstandaard en de ervaring in de luxe jachtbouw welke Van Malsen heeft,” aldus
verkoopvertegenwoordiger Joep Beerlage van Schepenkring Jachtmakelaardij Hattem. “Een simpel voorbeeld: kijk
eens naar de voorkant. Je kunt de hoeken eenvoudig vierkant laten óf fraai rond afwerken. Dat laatste is een kunst
op zich,” vult Beerlage aan. “Niet alleen de ronde hoeken, maar de algehele afwerking en het materiaalgebruik
is van de hoogste klasse.” Eind oktober moet de Lotus afmeren in Marina Den Oever. Daar is plek ontwikkeld
voor 10 tot 15 houseboten van deze bouwer. Zowel voor particulier gebruik als voor professionele verhuur.
Geïnteresseerden zijn welkom om nader kennis te komen maken.

Tornado Sailing | +31 (0)515-559260 | www.tornadosailing.nl

Voor nieuws over
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Schepenkring Jachtmakelaardij Hattem
+31 (0)38-3034210 | www.lotushouseboats.nl
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Tornado Sailing Makkum is niet alleen importeur van Delphia Yachts in de
Benelux, partner van Jeanneau, jachtmakelaar en jachtverhuurder, maar sinds
een paar jaar ook dealer van Cobra Yachts. Het Poolse familiebedrijf achter deze
bijzondere jachten heeft bijna twintig jaar ervaring in de jachtbouw. In september
arriveerden een gloednieuwe Futura 36 en 40 in de verkoophaven in het Friese
Makkum. Beide modellen zijn daar sinds 25 september te bezichtigen. “Vanuit
de werf in Radomsko worden de schepen onder scherp toezicht van de familie gebouwd naar de hoogste standaarden van kwaliteit
en veiligheid. De passie voor de jachtbouw is overal aan af te lezen,” aldus Jurre Jan Muurling van Tornado Sailing. De modelrange van
Cobra bestaat uit twee zeiljachten en twee motorjachten. Met de komst van de Futura 36 en 40 heeft Tornado Sailing nu beide typen
motorjachten in huis. De boten zijn ook volledig elektrisch verkrijgbaar.
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