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Kemperswatersport.nl online
Extra aandacht voor één van de groot-
ste en meest gerenommeerde water-
sportbedrijven van het land. Kempers 
Watersport heeft een nieuwe, uitge-
breide website die deze maand online is 
gegaan. De site werd in opdracht door 
YachtFocus gebouwd. Door de veelzij-
digheid van Kempers Watersport en de 
vele geleverde merken en diensten, is het 
een voor ons doen tamelijk uitgebreide 
site geworden met veel beheersmogelijk-
heden. Onze programmeurs zijn er trots 
op en we wensen Kempers Watersport 
goede zaken via www.kemperswatersport.nl 

Kempers Watersport
T: 0172-50 30 00, www.kemperswatersport.nl 
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Nieuwe gezichten bij Yacht Vision

titels. Ook nieuwkomer Harro van Dalen 
is geen onbekende in de watersportbran-
che. Van Dalen werkte onder andere voor 
HISWA Rai Multimedia en presenteerde 
afgelopen televisieseizoen het program-
ma ‘Varen en zo’.

Yacht Vision
www.yachtvision.com

Waterspreng Media is verheugd met de 
komst van twee nieuwe medewerkers. 
Walter Knopper werkt als nieuwe hoofd-
redacteur van Yacht Vision Magazine 
en Harro van Dalen als presentator van 
het televisieprogramma Yacht Vision. 
Knopper werkte voorheen als uitgever, 
hoofdredacteur en freelance watersport-
journalist bij verschillende watersport-

EYN neemt 1000e jacht in bemiddeling
European Yachting Network viert feest. 
De jonge organisatie heeft haar 1000e 
jacht in bemiddeling genomen en is trots 
op deze mijlpaal. De franchiseorganisatie 
feliciteert alle makelaars die zich dage-
lijks inzetten voor hun opdrachtgevers 
en het netwerk. EYN is nu 4 jaar actief in 
de watersportbranche en heeft inmiddels 
veel kennis en ervaring opgedaan in de 

markt. Het verkopen van jachten vraagt 
professionaliteit. Dat wil de organisatie 
dan ook in de franchiseformule bewa-
ken, zo laat de organisatie weten. EYN: 
“Teamspirit en krachtenbundeling zijn de 
belangrijkste peilers van ons netwerk. Zo 
hebben we veel kennis in huis en verster-
ken de makelaars elkaar in het verkopen 
van jachten. Door onze sterk concur-

rerende verkoopcourtage (2%) kunnen 
onze klanten hun jachten zeer scherp 
geprijsd aanbieden waardoor snellere 
verkoop mogelijk is.”

European Yachting Network
T: 073-6313620
www.e-y-n.com 

Thuishavens 
introduceert de 
Trailerhellingpas
Met uw trailerbare boot voordelig de 
Nederlandse vaarwateren verkennen? 
Thuishavens introduceert de Trailerhel-
lingpas. Met de Thuishaven Trailerhelling-
pas kunt u als klant op vier verschillende 
jachthavens van Den Daas Recreatie 
gebruik maken van de trailerhelling. Tien 
strippen voor € 100,- inclusief het veilig 
parkeren van auto en trailer op het ter-
rein van de jachthaven. Een enkele keer 
gebruik maken van de trailerhelling kost 
€ 15,- dus heeft een trailerpashouder al 
snel een voordeel van maar liefst 
€ 50,-. De Thuishavens bevinden zich in 
verschillende delen van Nederland en 
geven de booteigenaar met een trailer-
bare boot veel keuze op verschillende 
vaarwateren. Jachthaven Naarden ligt 
aan de Randmeren, Marina Muiderzand 
aan het IJmeer en Markermeer, Dorado 
Beach aan de IJssel en Jachthaven Brui-
nisse ligt aan de Grevelingen. 

Thuishavens
T: 0481–365180
www.thuishavens.nl
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Botenwacht sluit overeenkomst met alarmcentrale 

Nieuwe website en 
app voor Astra Mare 

Voor nieuws over 
motorboten zie pagina 120

Voor nieuws over 
zeilboten zie pagina 40

Voor nieuws over sportboten 
en sloepen zie pagina 94

Per 1 juni heeft pechhulpverlener voor 
de pleziervaart Botenwacht Nederland 
een overeenkomst gesloten met alarm-
centrale Eurocross Assistance. Deze 
overeenkomst houdt in dat Eurocross 
alle telefonische pechmeldingen gaat 
aannemen voor Botenwacht. Eurocross 
Assistance is onderdeel van Achmea/
Eureko en al 26 jaar toonaangevend in 
wereldwijde hulpverlening zoals me-
dische hulp, vervoershulp en ook hulp 
op het gebied van brand-, storm- of 
waterschade en personenalarmering.  

Mick Eijsten, directeur van Boten-
wacht, is blij met de samenwerking. “Al 
vanaf begin 2010 waren we op zoek 
naar een geschikte partner die de rol 
van meldkamer voor Botenwacht kan 
vervullen. In Eurocross hebben wij een 
ervaren partner gevonden met een 
schat aan kennis op gebied van telefo-
nische hulpverlening. Eurocross zal de 
monteurs van Botenwacht  inschakelen 
op het moment dat dit nodig is. Groot 
pluspunt is ook dat Eurocross 24 uur 
per dag te bereiken is voor pechmel-
dingen.”  

Botenwacht
T: 0486-460120
www.botenwacht.eu

De maanden augustus, september en 
oktober worden echte beursmaanden. 
Bent u op zoek naar een boot, dan is 
dit hét moment om te oriënteren en te 
kopen.

Gebruikte Botenbeurs Hoorn
De Waterkampioen 2eHANDS Dagen zijn 
weer in aantocht. Van donderdag 25 tot 
en met zondag 28 augustus vindt u in 
de haven van Hoorn alles wat u bij een 
Gebruikte Botenbeurs mag verwachten. 
Een zeer divers aanbod, bestaande uit 
zo’n 180 boten, ligt hier voor u klaar. 
Motorboten, zeilboten, sportboten en 
sloepen voor elke portemonnee. Nieuw, 
maar ook gebruikt aanbod. Meer 
informatie over deze beurs vindt u op 
pagina 84 en verder. Voor nog meer 
informatie en inschrijven bezoekt u 
www.gebruiktebotenbeurs.nl.

Astra Mare Yachtbrokers had al een 
website van niveau, maar wilde een ont-
werp en CMS waarmee het in één klap 
op het allerhoogste niveau belandt. Niet 
alleen qua aanzicht maar ook ten aanzien 
van vindbaarheid door zoekmachines. 
De keus viel op YachtFocus. Wat ons 
betreft is dit een visitekaartje geworden 
voor ons bedrijf op het gebied van vorm-
geving en goede toegankelijkheid. Naast 
de nieuwe site heeft de innovatieve 
jachtmakelaar ook een iPhone applica-
tie ontwikkeld, gebaseerd op data uit 
het Open Boats Management Systeem 
(OpenBMS).  Deze zogenaamde ‘Yacht 
finder’ applicatie helpt de bezoeker bij 
het vinden van zijn of haar toekomstige 
jacht. Zo heeft de bootliefhebber altijd de 
scherpgeprijsde schepen van Astra Mare 
op zak. Felicitaties aan de makelaar!

Astra Mare Yachtbrokers
T: 06-54952624
www.astramare.com

Hiswa te Water en Botenbeurs Gorinchem 
September wordt een drukke, maar mooie 
maand voor de echte watersportliefhebber. De 
Hiswa te Water toont boten in alle soorten 
en maten. Daarnaast zijn er tal van wa-
tersportactiviteiten. U vindt de beurs van 
dinsdag 6 tot en met  zondag 11 septem-
ber in Marina Seaport te IJmuiden. Op pa-
gina 34 vindt u een artikel over deze beurs. 
Later die maand kunt u naar Gorinchem 
reizen om daar Botenbeurs Gorinchem op 
vrijdag 24 en zaterdag 25 september mee 
te maken. Deze beurs staat bekend om de 
gemoedelijke sfeer en actieve deelname 
van Sleeuwijk Yachting. 

Bootoutlet 
De oktobermaand staat in het teken van 
Bootoutlet. Het concept van mooie boten 
tegen lage prijzen werd vorig jaar door  
WTC Expo, de ANWB en YachtFocus 
geïntroduceerd. De beurs vindt plaats op 
zaterdag 22 en zondag 23 oktober 2011 in 
WTC Expo Leeuwarden. Meer informatie 
en inschrijven via www.bootoutlet.nl.

www.gebruiktebotenbeurs.nl, 
www.bootoutlet.nl
www.hiswatewater.nl
www.botenbeursgorinchem.nl
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Drie maanden op rij met grote beurzen


