Kijk op www.BootAanBoot.nl voor meer watersportnieuws

Eigentijdse Noorse spitsgatter
bij Smelne Yachtcenter
Bijna 150 jaar gezamenlijke ervaring, kennis en vooral de liefde voor mooie en
degelijke jachten heeft geleid tot een bijzonder partnerschap. De Noorse Nidelv werf
en Smelne Yachtcenter uit Drachten hebben samen een spitsgatter ontwikkeld,
de Nidelv 950 S-line. Een spitsgatter heeft een scherpe voor- en achtersteven,
waardoor de romp erg stijf is. Vanwege deze overnaadse rompvorm zijn
spitsgatters zeer geschikt om veilig te kunnen varen op zee. De vele mogelijkheden
en de uitstraling van dit open kuip motorjacht zullen met name avontuurlijke
watersporters aanspreken. Van de Nidelv 950 S-line wordt dan ook veel verwacht.
Als gevolg van de samenwerking heeft het jacht een volledige upgrade gekregen en
is helemaal van nu qua vaareigenschappen, veiligheid en comfort. De Nidelv 950 S-line
wordt exclusief gebouwd voor Smelne Yachtcenter, waarmee zij de gehele Europese
markt bedient. Zonder concessies te doen is Smelne erin geslaagd om dit allround
motorjacht op een heel betaalbaar prijsniveau te houden.
Smelne Yachtcenter | +31 (0)512-512669 | www.smelne.nl

Haringvlietbrug vanaf
1 april vaker open

Smits Jachtmakelaardij
viert tienjarig jubileum

jaar
Smits Jachtmakelaardij, onder leiding van René Smits, bestaat volgende maand alweer tien
jaar. Toen René in 2012 vanuit de financiële wereld overstapte naar de jachtenbranche, had
hij niet gedacht dat het zover zou komen. Door de gevolgen van de economische crisis,
waren de eerste drie jaar echt afzien. Gelukkig kwam daar verandering in en inmiddels
verkoopt René - EMCI-gecertificeerd jachtmakelaar - landelijk zo’n 250 boten per jaar. René:
“We verkopen alles, of het nu een sloepje of een superjacht is. Voorwaarde is dat het object
in goede staat is. Tevens bieden wij ons aan als aankoopmakelaar.” Om de afzetmarkt te
vergroten is Smits Jachtmakelaardij bovendien sub-dealer van Salut Boats. De Salut 29,
38 en 47 zijn snel varende aluminium tenders van Nederlandse makelij. Ook heeft René
besloten om een samenwerking aan te gaan met Babro Yachting. Hij financiert onder andere
de Babro Tridente 43 OC die nu in aanbouw is. Dit jacht zal op termijn verkrijgbaar zijn in de
afmetingen 13, 15 en 17 meter met een open kuip, achterkajuit, vast stuurhuis of flybridge.
Met andere woorden, Smits Jachtmakelaardij is van alle markten thuis.

Tijdens het komende vaarseizoen zal de
Haringvlietbrug twee keer per dag open
gaan voor hoge jachten en in het weekend
drie keer per dag. Tot nu toe was dat twee
keer per week. De doorvaart was zeer
beperkt vanwege lostrillende klemmen van
de brugklep. Om de schade te beperken,
werd de snelheid voor auto’s verlaagd
naar 50 kilometer per uur en de rijstroken
versmald. Hiermee is het aantal trillingen
zodanig verminderd, dat de brug vaker
bediend mag worden. Uiteraard blijft
Rijkswaterstaat de toestand van de brug
goed in de gaten houden. De nieuwe
openingstijden gelden vooralsnog alleen
voor 2022. Vanaf 1 januari volgend jaar
wordt de brug volledig gestremd voor
hoge jachten, om de brugklep te kunnen
vervangen. De voorbereiding daarvoor is
inmiddels in begonnen.
Rijkswaterstaat | www.rijkswaterstaat.nl

Smits Jachtmakelaardij | +31 (0)10-5118000 | www.smitsjachtmakelaardij.nl
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Nieuwe merken Houseboats
bij Scheepsmakelaardij Goliath

KNRM zoekt nieuwe vrijwilligers
voor verschillende locaties
De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij helpt en redt
mensen in nood op het water. Steekt u graag de handen uit
voor een ander? Aarzel dan niet en meld u aan als vrijwilliger bij
een van de 45 reddingstations aan de Nederlandse kust. Er zijn
op dit moment verschillende vacatures, zoals opstapper voor
de reddingboten, redder aan de wal en strandwachten voor
het nieuwe seizoen. De redders en reddingboten komen na
een noodoproep in actie. Dat gebeurt meer dan 2.000 keer per
jaar, waarbij ruim 3.000 mensen worden geholpen of gered. Bij
de KNRM kunt u zichzelf ontwikkelen, ontmoet u veel mensen,
maakt u bijzondere momenten mee én helpt u een ander. Wilt
u ook vrijwilligerswerk doen voor de KNRM? Neem dan contact
op met het lokale reddingstation bij u in de buurt of solliciteer op
openstaande vacatures.

Scheepsmakelaardij Goliath uit Sneek toont tijdens Motorboot
Sneek van 8 tot en met 10 april diverse nieuwe merken
houseboats, zoals Waterlily, Havenlodge, Campi Boats en Nordic
Season. Onlangs werd Goliath ook vertegenwoordiger voor het
Roemeense merk Hublo. De nieuwe Waterlily Large Canal is
een primeur voor Nederland. Campi Boats is vertegenwoordigd
met de Campi 400, de grootste versie van deze bouwer. De
houseboat is voorzien van een ruime living met keuken en twee
slaapkamers. De Havenlodge Melite is van Nederlandse makelij en
geheel gebouwd volgens het huidige bouwbesluit en perfect voor
de verhuur en recreatie. De Nordic Season 23 Eco Wood is een
Finse houseboat gebouwd van prachtig Scandinavisch duurzame
materialen. Deze goed varende Nordic is bovendien voorzien van
een sauna. Scheepsmakelaardij Goliath is specialist op het gebied
van houseboats en heet u van harte welkom aan boord.
Scheepsmakelaardij Goliath
+31 (0)515-560410 | www.scheepsmakelaardijgoliath.nl

Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij | www.knrm.nl

SailWise ontvangt keurmerk
voor goed vrijwilligerswerk

SailWise organiseert al meer dan 45 jaar uitdagende
watersportvakanties voor mensen met een lichamelijke of
verstandelijke beperking. Deze stichting heeft opnieuw het NOVkeurmerk ‘Vrijwillige Inzet Goed Geregeld’ ontvangen. Het toont
aan dat de organisatie structureel werkt aan goed vrijwilligersbeleid.
Jaarlijks zetten 300 mensen zich belangeloos in voor de
watersportvakanties van SailWise. De jury: “SailWise heeft een
goed doordacht en uitgewerkt vrijwilligersbeleid. Er komt duidelijk
naar voren dat de vrijwilligers het erg naar hun zin hebben. De
beroepskrachten werken samen met hen als een gezamenlijk team
met maar één doel: een onvergetelijke ervaring op het water voor
de deelnemers.” Vrijwilligers zijn onmisbaar voor SailWise. Ze zijn
altijd op zoek naar mensen die mee willen tijdens de zeilvakanties.
Niet alleen mensen met watersportervaring zijn welkom. De
stichting zoekt ook mensen voor de begeleiding en (ADL-)hulp en
mensen met een verpleegkundige of verzorgende achtergrond.
SailWise | +31 (0)228-350756 | www.sailwise.nl
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