Watersportnieuws

YachtFocus Magazine 86 - december 2011

Goed zakendoen met Bootoutlet en Beste Koop

Op verschillende manieren helpt
YachtFocus u bij het vinden van uw
ideale boot. Een boot die voldoet aan
uw wensenpatroon, zowel in kwaliteit
als in prijs. Dit doen wij met dit magazine en met onze goedbezochte website,
maar ook door middel van beurzen.
Ook dit jaar organiseerden wij samen
met WTC Expo en ANWB in het weekend van 22 en 23 oktober de overdekte
gebruikte botenbeurs Bootoutlet in
Leeuwarden waar goede zaken werden
gedaan. Met tenminste 35 verkochte
boten tijdens de beurs en meerdere
gemaakte afspraken voor proefvaarten

waren de deelnemers meer dan tevreden over de 2e editie van
Bootoutlet. Peter de Boer van
PB Watersport was aanwezig met vijf
boten en heeft er vier verkocht. Frank
Altena van CV Houtena en Heerco Halbesma van Friesland Watersport waren
ook tevreden: “Wij zijn zeer enthousiast
over de beurs. We hadden zelfs interesse van bezoekers uit Brabant. Met
in totaal drie verkochte boten is het
voor ons nu al zeker dat wij volgend
jaar weer mee doen”. Bootoutlet telde
ruim 125 boten en 30 marktkramen
met watersportaccessoires. Er kwamen

3525 bezoekers op de beurs af. Heeft
u Bootoutlet gemist? Neem dan snel
een kijkje in ons Beste Koop katern. Dit
katern met van- voorprijzen is bedoeld
voor koopjesjagers die net voordat
het nieuwe jaar begint nog snel een
boot willen scoren. U kent dit katern
al van onze juniuitgaves en dit jaar is
dit actiekatern op speciaal papier voor
het eerst ook bij het decembernummer toegevoegd. Net als Bootoutlet
kent deze actie weinig poespas. Het
gaat om de scherpgeprijsde boten. U
vindt het Beste Koop katern voorin dit
magazine.

Lankhorst Taselaar Waarschip Werf in Farmsum genomineerd
en Radboud bundelen voor IMK-award
de krachten
Lankhorst Taselaar BV en NEO Chemie
BV, fabrikant van de Radboud reinigingsproductenrange, zijn overeengekomen de krachten te bundelen. Sinds
1 november distribueert Lankhorst
Taselaar de Radboud reinigingsproducten exclusief in de Benelux en Duitsland.
Op deze manier komt er een unieke
samenwerking tot stand tussen één van
de meest gerenommeerde groothandels
van watersportproducten in de Benelux
en Duitsland en één van de oudste en
meest verkochte reinigingsproducten in
de watersportmarkt in hetzelfde gebied.
Lankhorst Taselaar BV
T: 0320-274611
www.lankhorsttaselaar.nl
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Medio oktober maakte Waarschip Werf
haar nominatie voor de IMK-award
bekend. De Farmsumse specialist in
elektrisch varen en zeilen streed met
vijf andere kanshebbers om de
onderscheiding die dit jaar voor het
eerst door het Instituut voor het
Midden- en Kleinbedrijf (IMK) werd
uitgereikt. De prijs zou overhandigd
worden aan de ondernemer met de
ideale combinatie van passie voor ondernemerschap, toekomstgerichtheid,
flexibiliteit en succesvol ondernemerschap in de regio. Hoewel Waarschip
de prijs niet in de wacht heeft kunnen
slepen, is eigenaar Louis Hijlkema verheugd met de nominatie. “Het is een
mooie bevestiging dat we hier goed
bezig zijn,“ aldus Hijlkema.

“We zijn een echt familiebedrijf en
scheepvaart zit ons in het bloed. Het
bouwen van schepen in composiet
middels een zeer arbeidsvriendelijke
vacuüm-injecteer methode is onze
core business. Dit levert milieuvriendelijke elektrisch aangedreven jachten
op. Daarnaast staat duurzaamheid bij
ons ook hoog in het vaandel. Steeds
nieuwe ontwikkelingen implementeren,
zodat we onze klanten altijd het beste
kunnen bieden: daar staan we voor.
En de beschikbare mogelijkheden zijn
nog lang niet gebruikt, dus we hebben
nog geweldige uitdagingen voor ons
liggen.”

Waarschip Werf
T: 0596-632672, www.waarschip.com
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Nieuw frisse start voor Zeeman
Jachtbouw
Na de verschrikkelijke brand op 24
augustus 2011 deelt Zeeman Jacht- en
Interieurbouw verheugd mede dat er
een geheel nieuwe en gemoderniseerde hal wordt gebouwd. Bij de brand is
het vorige pand, dat Arne Zeeman met
enkele andere bedrijven deelde, geheel
in as gelegd. Vanuit de nieuwe hal zal
de specialist in traditioneel timmerwerk
naar eigen zeggen haar klanten nog
beter van dienst zijn. De verwachting is

dat het bedrijf deze nieuwe werkplaats
medio april 2012 in gebruik zal nemen.
Tot die tijd is het bedrijf telefonisch
bereikbaar en zal zij deelnemen aan
Boot Düsseldorf dat in januari plaatsvindt.

Zeeman Jachtbouw B.V.
T: 06-53645673
www.zeemanjachtbouw.nl

Geslaagd gouden
jubileumjaar
‘De Driesprong’
Langelille
‘De Driesprong’ Yachtcharters, Jachtwerf en Haven uit de Friese plaats
Langelille bestaat dit jaar 50 jaar. Het
team kijkt terug op een zeer geslaagd
jubileumjaar. Ter gelegenheid van deze
bijzondere mijlpaal is er een jubileumboek uitgebracht en te midden van
familie, vrienden, personeel en de
Wethouder van Recreatie werd het
eerste exemplaar overhandigd aan Ali
Stekelenburg, één van de grondleggers
van het bedrijf. Enige jaren geleden
hebben zoon Daan Stekelenburg en
dochter Els de Vries-Stekelenburg het
familiebedrijf overgenomen. Beiden
zijn zeer trots dat het familiebedrijf al
50 jaar bestaat. Daan: “Dat we al 50
jaar bestaan, laat de degelijkheid van
het bedrijf zien.” Els: “Dat wij op deze
manier het bedrijf van onze ouders
kunnen voortzetten is toch helemaal
geweldig. We zijn steeds vernieuwend
bezig en we zitten nog vol plannen
voor de toekomst.”
De Driesprong
T: 0561-481473
www.driesprong.net

Meer dan 10.000 boten te koop op YachtFocus.com
Het botenaanbod op onze website
YachtFocus.com groeit met de dag.
Veel bedrijven zijn recent klant geworden en hebben een begin gemaakt
aan het online zetten van hun aanbod.
Inmiddels worden al meer dan tienduizend gebruikte boten en duizend
nieuwbouwboten van werven en
dealers aangeboden. Die nieuwe boten
worden ingegeven door onze eigen
medewerkers, die een tempo van bijna
honderd boten per week halen. Naar
verwachting groeit het nieuwe boten-

Voor nieuws over
zeilboten zie pagina 38

aanbod tot vijftienhonderd stuks rond
de jaarwisseling. Onze nadruk ligt op
boten vanaf tienduizend euro tot enkele
miljoenen euro’s. Voor wat betreft nieuwe
kajuitboten en de betere sloepen en
sportboten biedt YachtFocus.com een
bijna compleet overzicht van wat er te
koop is in Nederland. Daarnaast staan er
ook boten met ligplaatsen buiten Nederland op onze site. Voor elk type bootliefhebber en voor elke portemonnee is hier
een boot te vinden. Bezoek YachtFocus.
com vandaag nog.

Voor nieuws over sportboten
en sloepen zie pagina 90
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Voor nieuws over
motorboten zie pagina 106
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