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Schepenkring jachtmakelaar Roel Houben geslaagd voor
vaardighedentoets van DOC Maritiem

Ing. Roel Houben, sinds 2007 werkzaam bij Krekelberg Nautic te Herten,
is geslaagd voor de vaardighedentoets van de beroepsopleiding tot

Instructiefilm
splitstechnieken in
het Nederlands
beschikbaar
De Lijnenspecialist, een webwinkel
en groothandel in touwwerk voor de
watersport, heeft een set instructiefilms
geproduceerd. De meeste watersporters kunnen zelf een oog splitsen in
een driestrengs geslagen lijn, maar bij
een Dyneema of polyester gevlochten
lijn ligt dat anders. Veel instructiefilms
rouleren op het internet en nu is er
eindelijk een complete Nederlandstalige
set. Dertien technieken zijn door de
Lijnenspecialist gefilmd en voorzien van
commentaar. Deze instructiefilms zijn
gratis toegankelijk via de site
www.lijnenspecialist.nl. Daarnaast geeft
de Lijnenspecialist ook workshops
‘Materiaalkeuze en Moderne splitstechnieken’ aan verenigingen.
De Lijnenspecialist
T: 020-4196412, www.lijnenspecialist.nl
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Jachtmakelaar bij DOC Maritiem.
Hierdoor bestaat nu de mogelijkheid
tot certificering bij EMCI (European
Maritime Certification Institute). De
opleiding neemt meerdere jaren studie
in beslag. Roel Houben heeft de gevolgde modulen Oriëntatie Nederlands
Recht, Praktijk en Ondernemen en
Oriëntatie Scheepstechniek voldoende
afgesloten. Verder nam hij deel aan
een praktijkweekend in Woudsend en
legde hij tot slot de vaardighedentoets
af. Hierbij dienen van twee schepen
uitvoerige gegevens opgenomen te
worden en wordt een speedtaxatie
van zes schepen gedaan. Vervolgens
had de jachtmakelaar twee weken
de tijd om alles uit te werken aan de
hand van een aantal opdrachten. Met
de afronding van de opleiding is Roel
Houben nu volwaardig jachtmakelaar.
De volgende stap is het indienen van
het zogenaamde certificatiedossier. Na

certificering wordt hij ook opgenomen
in het register van EMCI als gecertificeerd jachtmakelaar en taxateur.
Krekelberg Nautic
T: 0475-315661
www.schepenkring.nl

Roschmarine presenteert luikventilatiekap
en ankerkettingen op HISWA Boat Show

Dit jaar zal Roschmarine de Dorcap
en Aqua ankerkettingen introduceren
op de HISWA Amsterdam Boat Show
van 6 tot en met 11 maart in de RAI.
De Dorcap is een combinatie van een
windvanger en een dorade doos en
zorgt ervoor dat ook tijdens regen het
luik open kan blijven staan voor een
perfecte ventilatie. Het product heeft
twee instellingen: de maximale ventilatiestand en een regenstand. Daarnaast
introduceert Roschmarine naast de
Maggi Grade 30 ankerketting nu de
hoogwaardige Aqua Grade 40 & Grade
70 ketting. De Aqua serie voldoet niet
alleen aan DIN766 normen, maar biedt
ook verbeterde mechanische presta-

ties. De superieure Aqua ketting wordt
gefabriceerd van geselecteerd hoogwaardig staal en heeft een zinklaag van
60 micron.
Roschmarine
T: 075-6218072, www.roschmarine.nl
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Het Overijssels Waterevent dit jaar van 13 tot en met 15 april

De voorbereidingen voor Het Overijssels Waterevent zijn alweer in volle
gang. Op vrijdag 13, zaterdag 14 en
zondag 15 april 2012 staat Blokzijl
helemaal in het teken van water. In de
havenkom van Blokzijl wordt een grote
verscheidenheid aan boten gepresenteerd. Naast de gebruikte botenshow,

waar meer dan 150 schepen aan het
publiek worden getoond, is er dit jaar
ook weer veel informatie over nieuwbouw jachten en sloepen te verkrijgen.
Het Overijssels Waterevent is een jaarlijks terugkerend evenement rondom
de nautische beleving van de Overijsselse regio’s WaterReijk Weerribben

Wieden en IJsseldelta. Het is de derde
editie van het nautische evenement
dat steeds meer een landelijke allure
krijgt.
Het Overijssels Waterevent
T: 0521-361445
www.hetwaterevent.nl

Doeve Makelaars en Taxateurs maakt site ook Franstalig
Doeve Makelaars en Taxateurs heeft
haar huisstijl en website volledig vernieuwd. De nieuwe website is volledig
viertalig (Nederlands, Engels, Duits en
nu ook Frans) waarmee nog meer op de
internationalisering kan worden ingespeeld. Doeve Makelaars en Taxateurs
Jachten & Schepen is de naamsopvolger
van Sander Doeve Jacht- en
Scheepsmakelaardij. Samen met de

naamsverandering is de website
www.doevemakelaar.nl gelanceerd. Het
makelaarskantoor is al sinds 1972 een
nationale en internationale speler op de
markt. Het complete aanbod van schepen wordt op een groot aantal nationale
en internationale websites geplaatst. Dat
is ook de reden om de nieuwe website
compleet viertalig te maken. Zowel
Nederlanders, Duitsers, Engelsen als

Voor de 19e keer zal de HISWA Innovatieprijs uitgereikt worden aan het meest
innovatieve product op de beurs. Naast

tus komt met een draadloze afstandsbediening waarmee de boeg-, hekschroef
en ankerlier bediend kunnen worden.

Fransen kunnen nu in hun eigen taal het
aanbod van meer dan 150 schepen en
jachten bekijken.

HET OVERIJSSELS WATEREVENT
Doeve Makelaars en Taxateurs
is een jaarlijks terugkerend evenement
rondom de nautische
T: 010-2489830, www.doevemakelaar.nl
beleving van de Overijsselse regio’s IJsseldelta en het WaterReijk Weer
Zowel voor jong als oud is er een attractief programma dat een veelzijd
van de mogelijkheden die deze prachtige natuurgebieden met zijn histo
Noviteiten op HISWA
Showvan het voormalige Zuiderzeestadje Blo
bieden. Amsterdam
De authentiekeBoat
havenkolk
Brunswick toont de nieuwe Mercury
de genomineerde producten voor deze
Van 6 tot en met 11 maart presenteert
14 &15 april
bomvol gebruikte én nieuwe
schepen en sloepen. Rondom
150, licht in gewicht en zuiniger dan haar
prijs zal op het ‘Nieuwe Productenplein’
HISWA Amsterdam Boat Show een
voorganger en Honda laat een nieuwe
groot aantal nieuwe accessoires en
boordevol programma voor alle bootu genieteneen
van
allerlei nautische activiteiten
en acties. Bovendien is e
250 pk motor zien. Ook op navigatieonderdelen te zien zijn. Zo lanceert Interliefhebbers. Naast de primeurs op het
gebied valt er veel nieuws te melden,
national Paint op de beurs haar nieuwste
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Intersleek
sloepen gepresenteerd door werven en
houdelijke’ apparaten zoals de iPads en
waardoor regelmatige antifouling van het
dealers, is er ook veel aandacht voor novaren worden
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smartphones steeds vaker te zien is.
onderwaterschip
niet meer nodig is. Veviteiten voor andere watersportartikelen.
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HISWA Amsterdam Boat Show
www.hiswarai.nl
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