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Hollandboat vernieuwt haar
jachthaven aan het IJsselmeer
Hollandboat in het Friese Workum tilt haar jachthaven deze winter
weer naar een hoger niveau. Niet alleen worden de bestrating en
verlichting vernieuwd, ook wordt de beschoeiing aangepakt. In
februari zijn de werkzaamheden klaar en is de haven weer van alle
gemakken voorzien. “We vinden het belangrijk dat onze gasten zich
hier thuis voelen,” aldus Peter Scheffer van Hollandboat. “Daar horen
naast gastvrijheid ook goed onderhoud en investeringen bij. Onze
haven is met 45 ligplaatsen mooi compact terwijl we alle gewenste
faciliteiten aanbieden zoals walstoom, drinkwatertappunten, een
toiletgebouw, gratis WiFi en parkeergelegenheid. Ook jachtservice
en winterstalling behoren tot de mogelijkheden.” De haven van
Hollandboat ligt goed beschut en direct aan het IJsselmeer zonder dat ligplaatshouders een sluis hoeven te passeren. Ook het Waddengebied
is dichtbij. Binnen een uur varen kunnen de boten vanuit Workum al bij de bekende Kornwerdersluis zijn. Uiteraard is het tevens mogelijk om
de Friese binnenwateren te verkennen. Vanuit de haven is het bovendien slechts enkele minuten lopen naar het strand en ook het gezellige
centrum van Workum ligt op loopafstand. Er zijn nog enkele zomerligplaatsen beschikbaar vanaf € 1.595 per seizoen (1 april tot 1 november).
Hollandboat International Yachtbroker | +31 (0)515-227012 | www.hollandboat.nl

Iconische klassieker Nordic Star van
actrice Virna Lisi te koop op veiling
YachtBid.com en De Valk Yacht Brokers zijn trots dat zij de veiling
van een van de meest iconische klassieke superjachten ter wereld
kunnen aankondigen. CRN bouwde de Nordic Star voor de beroemde
actrice Virna Lisi, ook wel ‘de Italiaanse Marilyn Monroe’ genoemd.
Naast deze diva verwelkomde de Nordic Star ook andere grootheden
als Frank Sinatra en Tony Curtis. Met haar tijdloze charme is het
in 1978 gelanceerde jacht nog steeds succesvol als charterschip.
Dankzij een uitgebreide refit biedt het jacht een luxe, hedendaags
verblijf met moderne toepassingen, zoals de zero speed stabilizers
en entertainmentsystemen. Bovendien kan de eigenaar mede door
het slimme ontwerp van het benedendek, inclusief een VIP-hut, tot
tien gasten aan boord verwelkomen. Daarnaast is er voldoende
gelegenheid om te relaxen in de ruim opgezette en comfortabele
brugdeklounge. De Nordic Star ligt momenteel in de Al Hamra Marina
& Yacht Club in de Verenigde Arabische Emiraten. Daar zijn tot en met

15 maart diverse kijkdagen gepland. De online veiling van dit 37,20-meter
lange motorjacht start op 9 maart en sluit op 16 maart 2021. Het
openingsbod is vastgelegd op USD 500.000. Geïnteresseerden kunnen
voor meer informatie de brochure downloaden (inclusief inspectierapport)
of contact opnemen met makelaar Hans Visser van De Valk Yacht
Brokers in Loosdrecht via hvisser@devalk.nl.
De Valk Yacht Brokers | +31 (0)6-54994741 | www.YachtBid.com

Friesland maakt korte metten
met zwerfafval
Onder de slogan ‘Opgeruimd vaart netjes’ roept Friesland de
watersporter op om zwerfafval uit het water te vissen. Daar is
een designer vuilniszak voor ontworpen wat het vuil rapen net
iets leuker maakt. In 1979 en 1985 werd dat gedaan onder de
noemer ‘Friese meren, frisse meren’. Die schoonmaakactie moest
toentertijd voor minder vervuiling op het water zorgen. Nu wordt
deze duurzame actie nieuw leven ingeblazen met ‘Opgeruimd
vaart netjes’. De Marrekrite beheert een enorm netwerk van
ongeveer 36 kilometer aan aanlegplekken, verspreid over 300
prachtige locaties en biedt zo een gratis ligplaats in de vrije natuur
aan watersportrecreanten. Iedereen die dit jaar een wimpel bestelt
via de Marrekrite, krijgt daar een designer vuilniszak bij.
Marrekrite | www.marrekrite.frl
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La Mare Houseboats introduceert de Apartboat XS
De Europese housebotenbouwer La Mare Houseboats
introduceert nu ook op de Nederlandse markt haar meest
compacte model: de Apartboat XS. “Met haar breedte van 3,06
meter en lengte van 9 meter past zij in nagenoeg elke jachthaven
in Nederland,” aldus Joep Beerlage van La Mare Houseboats.
“Met de XS levert La Mare al het comfort wat we van de
housebotenbouwer gewend zijn, maar nu op een nog compactere
afmeting.” Voorheen bood de vertegenwoordiger van La Mare in
Nederland dit model niet aan, omdat ze qua maatvoering te dicht
tegen de al bekende Apartboat M aan zat. Door de breedte bleek

dit model echter niet zomaar in elke jachthaven te passen. Met de
XS wil men dit gat nu opvullen. De vertegenwoordiger verwacht
met de La Mare tevens een interessante studentenwoning aan te
bieden. Beerlage: “De Apartboat XS lijkt goed te voldoen aan de
eisen van gemeenten en studenten en is met haar basisprijs van
€ 47.500 excl. BTW ook interessant voor investeerders.”
La Mare Houseboats
+31 (0)38-3034220
www.lamarehouseboats.nl

Nieuwe locatie voor ASA Boot Electro
Na een periode van 25 jaar in Watergang zijn
ASA Boot Electro en ASA Energy Systems
aangekomen bij een nieuw hoofdstuk in de bijna
70-jarige bedrijfsgeschiedenis. In 1952 startte
de onderneming in Amsterdam, daarna werden
achtereenvolgens Breukelen en Watergang de
vestigingsplaatsen. Nu is het tijd voor een vierde
stap. “Met trots kunnen we berichten dat we
ons met ingang van 22 februari 2021 vestigen
in een nieuw eigen pand op de Ambachtsweg
2 te Oosthuizen,” aldus directeur Twan Bogert.
De nieuwe locatie is 30% ruimer dan het huidige
pand. Hiermee kan de volledige voorraad geplaatst
worden op de begane grond, wat het bedrijf in staat
stelt om nog efficiënter te opereren. Daarbij is de
nieuwe locatie voorzien van een grotere showroom
om het complete leveringsprogramma beter te
kunnen presenteren. Ook de kantoren en werkplaats zijn ruimer van opzet. Twan Bogert verwacht hiermee direct voorbereid te zijn op een
belangrijk hoogtepunt dat volgend jaar plaatsvindt: “In februari 2022 hopen wij als onderneming ons 70-jarig jubileum te vieren van ASA
Boot Electro. Een nieuwe mijlpaal in de lange historie van ons mooie bedrijf.”
ASA Boot Electro B.V. | +31 (0)20-4369100 | www.asabootelectro.nl
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