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Het Wakend Oog moderniseert
kantoor en jachthaven
Jachtmakelaardij Het Wakend Oog heeft haar locatie aan de Vosseleane 51 te Woudsend
vernieuwd. Zowel de entree, als het kantoor en de haven zijn gemoderniseerd en hebben
hiermee een frisse uitstraling gekregen. Middels de nieuwe gevelreclame presenteert Het
Wakend Oog zich als hèt adres voor de verkoop en taxaties van jachten en sloepen. Het
Wakend Oog is een van de oudste en bekendste jachtmakelaarskantoren van Nederland.
De makelaardij wordt gerund door Albert-Jan Kok en Bart Sonneveld, beiden gecertificeerd
makelaar en taxateur in jachten met dertig jaar ervaring in dit vak. “Wij hebben de
mogelijkheid om schepen te laten kranen en reparaties en renovaties uit te laten voeren.
Hiermee biedt Het Wakend Oog alles om zorgeloos een boot te kopen of te verkopen,”
aldus het duo. Bij Het Wakend Oog hebben verkopers de keuze om hun schip in de
verkoophaven in Woudsend te leggen, vanuit een hal te presenteren of vanaf de eigen
ligplaats aan te bieden.
Jachtmakelaardij Het Wakend Oog | +31 (0)514-592060 | www.hwo.nl

Marine Accessories
Europe breidt
assortiment uit met
Cleat Slider
Marine Accessories Europe in Sassenheim
breidt het aanbod verder uit met Cleat
Slider. Dit handige product is speciaal
ontwikkeld voor het professionele zeilcircuit
en is bedoeld om de lijn sneller en
betrouwbaarder te borgen. Daarbij helpen
deze klemmen ook om te voorkomen dat
kleding blijft haken. De sliders zijn gemaakt
van UV-beschermd nylon, wat zorgt voor
een extra lange levensduur. Daarbij zijn ze
licht van gewicht en corrosiebestendig. De
Cleat Slider is verkrijgbaar in drie formaten.
Marine Accessories Europe
+31 (0)252-284250
www.marineaccessories.eu

Jonkers Yachts
organiseert huisshow
Jonkers Yachts organiseert een huisshow op Marina Port Zélande in Ouddorp. Van
zaterdag 22 tot en met zondag 30 januari zijn de 1.500 m2 grote verwarmde showroom
en sales boulevard geopend voor een buitengewone jachtervaring. Als officiële dealer van
de merken Linssen Yachts, Fairline Yachts en Jeanneau Powerboats heeft Jonkers Yachts
altijd een indrukwekkende vloot in huis. Daarnaast heeft dit botenbedrijf in goede staat
verkerende gebruikte jachten in haar aanbod. Tijdens de huisshow kunnen bezoekers dit
aanbod van circa twintig nieuwe en pre-owned motorjachten vrijblijvend bezichtigen. De
show is dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Aanmelden kan per mail naar
k.van.belle@jonkers.org. Meer details worden bekend gemaakt op de bedrijfswebsite.
Jonkers Yachts | +31 (0)111-673330 | www.jonkers.org
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Boot Düsseldorf opent in januari met
dertien beurshallen
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Als het aan de beursorganisatie ligt, is er van
22 tot en met 30 januari 2022 een nieuwe
editie van Boot Düsseldorf. De grootste indoor
watersportbeurs van Europa is iets kleiner dan
andere jaren. Waar de beurs normaliter zeventien
hallen telt, zijn er nu dertien ingepland. Deze hallen
zijn gevuld met motorjachten, sportboten, sloepen,
tenders, huisboten, superjachten en zeilboten,
maar ook met toebehoren, producten voor
funsport, maritieme kunst en vakantieaanbieders.
Voor liefhebbers van wingfoiling en wingsurfing
is het 65 meter bad opnieuw aanwezig. Grote
windmachines zorgen hierbij voor een krachtige
bries om te surfen. Minister van Verkeer Dr.
Volker Wissing geeft op 22 januari het feestelijke
startsein van de show en opent dan ook het
duurzaamheidsforum van de beurs: de blue
innovation dock (kortweg: bid). YachtFocus Media
heeft dit jaar een prominente plek in hal 5. Kijk
voor updates over de beurs op www.boot.de.
Boot Düsseldorf | www.boot.de

Boot Holland introduceert twee nieuwe pleinen

Van 9 tot en met 13 maart 2022 staat er weer een nieuwe
editie van Boot Holland op de agenda. Bezoekers van het
watersportevenement in het Friese Leeuwarden kunnen weer
rekenen op een groot en gevarieerd aanbod. Naast nieuwe
motorjachten, sloepen, tenders en andere boten zijn er ook
jachtmakelaars, specialisten in refits en deskundigen in het fossielvrij
varen aanwezig. Nieuw dit jaar zijn het zeil- en verhuurpaviljoen.
Beursorganisator Gerda Brouwer licht toe: “Zeilen is populairder
dan ooit en dat merken wij ook. Daarom introduceren wij tijdens de

Voor nieuws over
zeilboten zie pagina 38

32e editie van Boot Holland een zeilpaviljoen. De bezoeker ontdekt
hier zoveel mogelijk op het gebied van zeilen. Denk aan zeilboten,
kleding, producten voor de veiligheid, verenigingen en meer.” Het
verhuurplein biedt een alternatief voor wie wel een boot wil varen,
maar (nog) niet wil kopen. Dit plein staat volledig in het teken van
het huren en verhuren van boten, maar ook veiligheid op het water
komt aan bod.
Boot Holland | www.boot-holland.nl
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