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Delta Marina in Kortgene
heeft nieuwe directeur
Monica de Vast (47) is met ingang van 1 januari 2021
verantwoordelijk voor de aansturing van zowel de
jachthaven, de watersportwinkel als het servicecenter
van Delta Marina in Kortgene, gelegen aan het Veerse
Meer. Oud-directeur Ad Geelhoed droeg eind 2020 de
fakkel over. Hij is ruim 43 jaar verbonden geweest aan
Delta Marina en geniet nu van een vervroegd pensioen.
Na het afronden van haar opleiding Vrijetijdskunde vervulde
Monica diverse functies bij jachthaven gerelateerde bedrijven.
Voordat zij de overstap maakte naar Delta Marina was zij in
dienst van de branchevereniging Hiswa-Recron. Monica de Vast
over haar aanstelling: “Ik heb Delta Marina leren kennen als een
heerlijke Zeeuwse gastvrije jachthaven met unieke dienstverlening.
Het is een jachthaven waar je niet alleen je boot afmeert, maar ook geniet van de locatie dichtbij het levendige stadje Kortgene en de
Zandkreeksluis als verbinding naar de Oosterschelde. Daarnaast zijn er de rijke bedrijfsgeschiedenis, de faciliteiten op de jachthaven die
booteigenaren kunnen ontzorgen en een heerlijke keuken met een fantastisch panoramauitzicht over het Veerse Meer.”
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Delta Marina | +31 (0)113-307171 | www.deltamarina.nl

Jachtmakelaar Daan Hamburger helpt KNRM met scheepsregistratie

Ruim 10.000 artikelen in webshop van Altena Marine

De KNRM zal de komende vijftien jaar de gehele vloot
van 71 schepen vervangen. Zo luidt het vlootplan van de
reddingsmaatschappij. Daan Hamburger van eSailing en
Jachtmakelaar Monnickendam helpt het goede doel bij het
begeleiden van de registratie van de nieuwe schepen. Dat doet hij
kosteloos. Daan Hamburger is beëdigd jachtmakelaar en is tevens
taxateur. Hij werkt vanuit zijn kantoren in Monnickendam en Andijk.

Sinds de oprichting in 1996 is Altena Marine gespecialiseerd in de
verkoop en service op het gebied van watersport. Naast de fysieke
winkel op de Keizersveer 3A in Raamsdonksveer aan de druk
bevaren Bergse Maas heeft Altena Marine ook een webshop met
een uitgebreid assortiment voor elk budget. Bezoekers hebben
hier keuze uit ruim 10.000 producten van tientallen bekende
merken zoals Abus, Allpa, ARC Marine, ASA Boot Electro, Boero,
De IJssel Coatings, Dometic, Lankhorst Taselaar, Epifanes, Exalto,
International Paint, Mastervolt, On Deck, Raymarine, Sikaflex,
Talamex, Veno, Vetus, Victron Energy, Waeco, Webasto en
WhisperPower. Ook is het mogelijk om een cadeaubon aan te
schaffen. Wanneer een product op voorraad is, kan dit vaak de
volgende dag al thuis worden bezorgd. “Door onze jarenlange

ervaring in de jachtbouw staan wij garant voor een optimale
service- en dienstverlening. Naast de verkoop van onze producten
zijn wij ook gespecialiseerd in de installatie van bootonderdelen,”
aldus Maurice Pols van Altena Marine.

Jachtmakelaar Monnickendam
+31 (0)6-55384041 | www.jachtmakelaarmonnickendam.nl

Altena Marine | +31 (0)162-519859 | www.altenamarine.nl

Nieuwe Comfort-Raft 33 XCL combineert ruimte met optimale vaarbeleving

Engels botenbedrijf Ancasta
opent vestiging in België
Sinds september 2020 heeft het toonaangevende internationale
botenverkoopbedrijf Ancasta een nieuw verkoopkantoor in
Nieuwpoort. Het kantoor wordt gerund door Karl Verhaegen en biedt
een makelaarsdienst aan in heel België en Nederland. Verhaegen
heeft veel ervaring in de watersport en de maritieme professionele
wereld. Hiermee kan hij een hoog niveau van dienstverlening en een
ruime keuze bieden. Of het nu gaat om het kopen van een nieuwe boot of een tweedehands zeil- of motorboot. Ancasta Nieuwpoort maakt bij
de dienstverlening gebruik van het uitgebreide verkoop- en marketingnetwerk van Ancasta. Voor verkopers betekent dit dat alle boten vermeld
worden via de websites, tijdschriften en kantoren van Ancasta. Hiermee gaat een team van meer dan veertig makelaars namens hen aan de slag.
“Door mij aan te sluiten bij een bedrijf met visie, expertise en reikwijdte, stelt Ancasta mij in staat de best mogelijke klantervaring aan te bieden
aan zowel verkopers als kopers,” aldus Verhaegen.
Ancasta Nieuwpoort | +32 (0)478-280546 | www.ancasta.com

8 www.YachtFocus.com

De jachtmakelaar licht de werkzaamheden voor de KNRM toe:
"Dit houdt in dan ik onder meer de meetbrieven, inschrijving in het
Kadaster en de zeebrieven verzorg. Een hele klus, maar ik ben
trots dat ik dit voor de KNRM kan en mag doen."
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Comfortboats in Biddinghuizen brengt in 2021 een bijzondere verschijning op de markt:
de Comfort-Raft 33 XCL. Door de unieke vormgeving biedt deze in het oog springende
houseboat opvallend veel ruimte, zowel aan de binnen- als buitenzijde. De verhoogde
stuurstand met cabrioletkap zorgt voor prachtig uitzicht en een optimale vaarbeleving.
Daarbij is de Comfort-Raft zoveel mogelijk vervaardigd uit onderhoudsvrije materialen. René
van Vliet van Comfortboats licht toe: “De Comfort-Raft 33 XCL is een eigen ontwerp. Ons
uitgangspunt was een pontonboot met accommodatie voor vier personen. Daarbij dachten
we aan een ruimtelijke boot met een mooie stuurstand. Het schip moest bovendien
een elegante en luxe uitstraling hebben, maar ook stabiel in het water liggen en weinig
onderhoud behoeven. Onze ervaring in de jacht- en interieurbouw was de basis en nu is
de Comfort-Raft een feit.” De Comfort-Raft 33 XCL wordt standaard geleverd met vier
slaapplaatsen, een hoekbank met tafel, een toilet met wasbak, keuken met koelkast en
gaskookplaat/wasbakcombinatie. Naast de standaarduitvoering is er echter ook maatwerk
mogelijk, waardoor de Comfort-Raft 33 XCL naar eigen inzicht kan worden ingedeeld en
aangevuld. Zo is het bijvoorbeeld ook mogelijk om de kunststof interieuroppervlakken af te
werken met hout voor een extra luxe uitstraling.
Comfortboats | +31 (0)321-326380 | www.comfortboats.com
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