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Op weg naar de Salon Nautique de Paris
Van 3 tot en met 10 december staat de 61e editie van de botenbeurs gepland in het hallencomplex Porte
de Versailles. Dit jaar worden 170.000 bezoekers verwacht die de 650 exposanten kunnen bezoeken. De
beurs staat dit jaar bol van bekende en nieuwe elementen, zoals bijvoorbeeld het Ocean & Climate Platform
ter bevordering van het behoud van het mariene milieu. Een tentoonstelling van bijna 500 m² in Hal 1, waar
de bezoeker wordt getrakteerd op een meeslepende ervaring dankzij een 40 meter lang grafisch fresco en
een koepel die een film in 360° projecteert. Ook wordt zoals elk jaar weer de Innovatieprijs uitgereikt door de
Franse Federatie van Nautische Industrieën (FIN). En natuurlijk ontbreekt de grootste peddelrace ter wereld
niet. De 12e Nautic Paddle gaat op zondag 4 december bij zonsopgang van start. Het evenement wordt op
zaterdag 10 december afgesloten met een feestelijke nautische avond die voor alle bezoekers toegankelijk is.
Salon Nautique de Paris | www.salonnautiqueparis.com

Sleeuwijk Yachting & Elling Brokerage 3 jaar later

Marina Kamperland is vanaf
nu een ‘all-inclusive’ jachthaven

Bijna drie jaar geleden zijn Sleeuwijk Yachting en Elling Brokerage een unieke
samenwerking aangegaan. Voor beide bedrijven bleek dit zéér succesvol en daarom is
er besloten om de coöperatie voor onbepaalde tijd te verlengen. De afgelopen jaren zijn
er ruim 20 schepen verkocht. De jachten zijn allemaal verkocht vanuit de verkoophaven
in Sleeuwijk. Door het bundelen van de krachten zijn er ook meerdere Elling jachten
ingekocht om op die manier bepaalde transacties gemakkelijker te maken. Zo werd
er in januari 2020 nog gedroomd over de mogelijke verkoop van het vlaggenschip,
de E6. Tot grote vreugde van Sleeuwijk Yachting en Elling Brokerage is deze droom
inmiddels werkelijkheid geworden. Onlangs werd het schip afgeleverd aan de trotse
eigenaar. De Elling eigenaren die hun schip te koop willen aanbieden, weten de
verkoophaven inmiddels goed te vinden. Op dit moment liggen er meerdere E4 jachten
in Sleeuwijk te koop. Een mooie bijkomstigheid; sommige kopers vinden het zo gezellig in
de haven dat er op dit moment zes jachten een vaste ligplaats hebben in Sleeuwijk.

In 2016 namen Sunseeker dealers Tom Wigmore en Dion de Hamer de haven in Kamperland over en veranderden
deze door de jaren heen in een bruisende jachthaven, waar het de watersporter aan niets ontbreekt. Er kwam
een jachtmakelaardij, een brasserie, lasergame en een escape room. Met de komst van Residence Marina
Kamperland, een luxe appartementencomplex is het nu met recht een ‘all-inclusive’ jachthaven. Tom: “De haven
ligt nu zo goed als altijd vol, dat was eerst wel anders. We hebben voor ieder wat wils.” Ook biedt het bedrijf
winterbergingsmogelijkheden in een verwarmde en geïsoleerde hal van 2.000 m². Daarnaast is er een afgesloten
terrein buiten van 4.000 m² waar de boten op het droge kunnen staan. Dat de appartementen erg in trek waren, is
dan ook niet verwonderlijk. Tom: “De ligging is natuurlijk erg mooi, de ene kant van het complex heeft uitzicht op de
haven en het water en de andere helft kijkt uit op de uitgestrekte polders en weilanden.”

Sleeuwijk Yachting & Elling Brokerage | +31 (0)183-304511 | www.sleeuwijkyachting.nl
Marina Kamperland | +31 (0)113-371051 | www.marina-kamperland.nl

Boot Düsseldorf gaat op volle kracht vooruit

De Valk Yacht Brokers opent nieuwe vestiging in Spanje
Met vier- tot vijfhonderd transacties per jaar behoort De
Valk Yacht Brokers al jaren tot de belangrijke spelers in de
jachtmakelaardij. Met meerdere vestigingen verspreid over
Europa, bedienen zij hun klanten in het segment tussen 10
en 40 meter. De Valk Yacht Brokers breidde onlangs het
netwerk in Spanje uit door een kantoor te openen in A Coruña,
Galicië. De nieuwe vestiging is gevestigd aan de zonovergoten
Marina Coruña en zal worden geleid door Carlos Fernández
de Landa Suanzes, Roberto Bermúdez de Castro Muñoz en
Alfonso Fernández Vidal. Het Noord-Spaanse gebied heeft
een gezonde lokale botenmarkt, maar profiteert ook van het
feit dat het een belangrijke tussenstop is op de route tussen
de noordelijke vaarwateren van Europa en de Middellandse
Zee. De jachthaven zelf biedt onder meer een botenkraan van
50 ton, een overdekte stalling van maar liefst 2.000 m², een
servicebedrijf met 15 medewerkers en vertegenwoordiging van
merken als Volvo en Quantum.

Onder het motto ‘My business starts here / My freedom starts here’ wendt boot
Düsseldorf zich van 21 tot en met 29 januari 2023 tot alle professionals uit de
branche en watersportfans. De beurs is immers al 54 jaar de thuishaven en motor
voor de internationale watersport. Zowel zeilers als motorbootvaarders vinden
hier een uitgebreid aanbod, van instapboten en rubberboten tot luxe jachten. Ook
duiken, surfen, peddelen en vissen staan op boot
Düsseldorf in de schijnwerpers. Directeur Petros
Michelidakis: “De hele wereld zal weer te gast
zijn in Düsseldorf. De lijst van exposerende
landen reikt van Australië tot Cyprus.” In
totaal zullen in januari meer dan zestig
landen in Düsseldorf vertegenwoordigd
zijn. Naast de talrijke bootpremières
en nieuwe trends loopt boot
Düsseldorf ook voorop als het gaat om
duurzaamheid en kennisoverdracht
met het nieuwe duurzaamheidsplatform
‘blue innovation dock’ in hal 10. De
online kaartverkoop is inmiddels gestart.
boot Düsseldorf | www.boot.de
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