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Behaal uw EMCI
certificering bij
DOC Maritiem
DOC Maritiem is actief sinds 1995 en
richt zich exclusief op de maritieme sector. De geregistreerde activiteit en handelsnaam van Global Education Network
BV verzorgt internationaal erkende EMCI
beroepsopleidingen en trainingen voor
onder meer: (kandidaat)experts pleziervaartuigen, yachtsurveyors, (kandidaat)jachtmakelaars, (kandidaat)makelaars
woonarken & woonschepen, (kandidaat)scheepsmakelaars, havenmeesters en
maritieme mediators. Bijzonder is dat elk
moment ingestapt kan worden en dat de
opleiding als één geheel maar ook in losse modules geboekt kan worden. DOC
Martitiem hanteert een slagingsgarantie
die inhoudt dat alle kennistoetsen zijn inbegrepen in het opleidingsgeld en dat de
experts en makelaars in opleiding mee
kunnen doen tot een voldoende resultaat
is behaald. Neem voor meer informatie
contact op met Marlot Lagemaat.

Vijftiende editie Klassieke Schepen Beurs

Vorige maand hebben we er al kort
over bericht, maar nu is het zover. Op
4, 5 en 6 november vindt de vijftiende
editie van de internationale Beurs Klassieke Schepen plaats. Zoals vanouds
zijn er in dit weekend in de haven
van Enkhuizen honderden schepen
te bewonderen. Daarnaast is er ook
aandacht voor het bouwen, beheren,
onderhouden en conserveren van klas-

sieke en traditionele schepen. Diverse
experts demonstreren hier hun werkzaamheden. U vindt de beurs naast
het NS-station in Enkhuizen. Bekijk de
site voor een lijst met de deelnemende
schepen, openingstijden en entreeprijzen. YachtFocus is erbij en deelt uit.
Klassieke Schepen v.o.f.
T: 0228-591111, www.klassieke-schepen.nl

Global Education Network
T: 088-0038720, www.docmaritiem.nl

Eerste YachtFocus
baby geboren

Van watersport naar vruchtwater. Op
30 september is voor het eerst in de
tienjarige historie van YachtFocus een
medewerkster van YachtFocus bevallen van een kind. Daarmee is de eerste
YachtFocus baby geboren. Hij luistert
naar de naam Joshua Gerard Schreuder
en zowel moeder als zoon maakt het
goed. Moeder Esther werkt sinds 1 juni
2011 bij ons bedrijf. Na de kerst loopt
haar zwangerschapsverlof af en zal zij
haar moederschap combineren met haar
functie als consultant. Esther, van harte
gefeliciteerd met jullie prachtige zoon!
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Gratis Ultramar onderhoudsset bij
particuliere advertentie
Particuliere bootverkopers zetten nu
wel heel voordelig hun boot te koop bij
YachtFocus. De eerste 50 nieuwe
advertenties krijgen nu namelijk een
gratis Ultramar onderhoudsset. Zo houdt
u uw boot ook gedurende de verkoopperiode aantrekkelijk. Na het invoeren van
een betaalde advertentie neemt Ultramar
contact met u op. Gratis online advertenties van boten onder de € 5.000,- worden
bij deze actie niet meegenomen. Betaald
adverteren kan al vanaf € 39.95. Zie
pagina 32 van dit blad voor meer
informatie over ons brede bereik
tegen lage kosten.
Ultramar
T: 0162-456948
www.zeilwasserij.nl
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Sea Independent nu ook in
USA en Gibraltar

Craig Cadwalader

Todd Rittenhouse

Sea Independent heeft er twee allianties bij. Nadat de organisatie aangaf
haar netwerk uit te breiden met Daniel
Blaser in Gibraltar, berichtte zij ons
dat ook in Californië en Florida een
akkoord is bereikt, namelijk met Ardell
Yacht & Shipbrokers. In de jaren ’90
was Daniel Blaser verantwoordelijk
voor de bouw en verkoop van een
Deens ontworpen zeiljacht. Doordat het
bedrijf uitgroeide naar een vestiging in
Spanje nam hij de verantwoordelijkheid
van de gehele IT voor zijn rekening.
Met een klein uitstapje naar de real
estate, waar hij zichzelf bekwaamde
in de Spaanse taal en wetgeving, is
hij uiteindelijk weer bij zijn roots, de
jachtmakelaardij, terecht gekomen.
Daniel Blaser bewerkt Gibraltar en de

Opvallende groei
nieuwe boten op
YachtFocus.com

Daniel Blaser

Middellandse zeekust van Spanje tot
Barcelona. Met Craig Cadwalader aan
boord van Sea Independent USA (Ft.
Lauderdale en Californië) en Todd Rittenhouse als leidinggevende in Californië voegt Sea Independent naar eigen
zeggen twee dynamische vakmannen
toe aan haar team. Ardell Yacht & Shipbrokers waar Cadwalader hoofd van
is, heeft voor de samenwerking met
Sea Independent gekozen omdat hun
schepen en cliënten zich ‘all over the
world’ bevinden en het internationale
kantorennetwerk van Sea Independent
een uitstekende invulling geeft aan de
ondersteuning hiervan.
Sea Independent
T: 0229-279753, www.seaindependent.com

Houtribsluizen: westelijke sluiskolk
gestremd vanaf 3 oktober 2011 tot
1 april 2012
Rijkswaterstaat voert van maandag
3 oktober 2011 tot 1 april 2012 groot
onderhoud uit aan de Houtribsluizen
bij Lelystad. Hierdoor is de westelijke
sluiskolk tijdens deze periode volledig
gestremd voor het scheepvaartverkeer
en zullen de wachttijden langer zijn dan
normaal. Om de hinder zoveel mogelijk
te beperken informeert Rijkswaterstaat
schippers over de actuele wachttijden

bij de Houtribsluizen via een smsdienst en mobiel internet. Schippers
kunnen zich hiervoor tijdens de hinderperiode aanmelden door een sms
met ‘RWS HOUTRIB’ te sturen naar
1008. Daarnaast kunnen zij de actuele
wachttijden opvragen op de mobiele
website http://m.rws.nl. Daarop is ook
te lezen of de wachttijden oplopen of
juist afnemen.

Trouwe bezoekers aan de site hebben
het al opgemerkt: het bootaanbod op
YachtFocus.com groeit met de dag. Niet
alleen het gebruikte aanbod neemt toe,
vooral het aantal nieuwe boten gaat met
sprongen vooruit. Elke nieuwbouwboot
van YachtFocus accounthouders wordt
uitgebreid beschreven. Wanneer deze
beschikbaar zijn, worden ook foto’s,
PDF’s en films toegevoegd zodat u een
zo divers en volledig mogelijk overzicht
per boot gepresenteerd krijgt. Groot
voordeel is dat de specificaties van zowel de nieuwe als de gebruikte boten nu
ook goed printbaar zijn. Zo kunt u alles
‘offline’ nog even rustig bekijken. Bent u
een jachtwerf of dealer van nieuwbouwjachten en heeft u nog geen account bij
YachtFocus, neem dan contact met ons
op via telefoonnummer 020-4560995 of
info@yachtfocus.com en bespreek hoe
snel wij uw bootspecificaties online kunnen plaatsen.

EFM geeft voor de derde
keer premie terug
EFM onderlinge schepenverzekering in
Meppel heeft een uitstekend boekjaar
achter de rug. De schadelast was minder
dan begroot en dus werd een prima
resultaat geboekt. Ook de deelgenoten
profiteren daar van, want EFM geeft voor
het derde achtereenvolgende jaar een
deel van de winst terug. Zij krijgen 8,5 %
terug van de voorschotpremie over
boekjaar 2010/2011. Daarnaast geeft de
verzekeraar aan dat de premie voor het
komende boekjaar niet wordt verhoogd.
Volgens directeur Tom Boerema werpen
de goede preventieve adviezen van de
tien experts van EFM hun vruchten af.
Boerema: “Hierdoor is de schadelast
weer minder dan verwacht. Wij vinden
het dan ook erg prettig om hen te ‘belonen’ met een premieteruggave. Je ziet dat
als we samen werken aan een veilige omgeving, we daar allemaal van profiteren.”

EFM, T: 0522-243600, www.efm.nl

Voor nieuws over
zeilboten zie pagina 44

Voor nieuws over sportboten
en sloepen zie pagina 96
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Voor nieuws over
motorboten zie pagina 110
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