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ANWB Waterkampioen organiseert Open Wervendag op 12 mei

Dit jaar bestaat de Waterkampioen van
de ANWB 85 jaar. De bond grijpt dit
jubileum aan om iets extra’s voor de
jachtwerven te doen. Op zaterdag 12
mei wordt in dit kader de eerste Open
Wervendag georganiseerd waaraan
dertien werven deelnemen. Het initiatief geeft de consument de kans om
eens een kijkje achter de schermen te
nemen bij dertien geselecteerde bedrijven. De selectie is uitgevoerd door de
Waterkampioen zelf aan de hand van
verschillende criteria. Zo organiseert
elke werf een presentatie en rondleiding, toont ze een project zoals een
boot in aanbouw en zijn er hapjes en

drankjes voor de bezoekers. Als herkenningsobject ontvangt elke deelnemende werf een deelnemersvlag. Doel
van deze dag is dat de consument niet
alleen op internet boten bekijkt, maar
ook eens naar de werf zelf gaat.
Op 12 mei kunnen de werven op een
laagdrempelige manier bezocht worden en is vrijblijvend rondkijken mogelijk. Aanmelden voor een bezoek aan
één van de werven kan door een mail
te sturen naar waterkampioen@anwb.
nl. Vermeld daarin: uw naam, adres en
e-mailadres, de werf die u wilt bezoeken en met hoeveel personen u komt.

De deelnemende werven zijn:
Jachtbouw2000 (Marknesse), Bruijs
Jachtbouw (Bergen op Zoom), Interboat (Zwartsluis), Altena Yachting
(Raamsdonksveer), Winner Yachts
(Enkhuizen), Rexwinkel Jachtbouw
(Numansdorp), Flevo Jachtbouw
(Nijkerk), Contest Yachts (Medemblik),
Van den Hoven Jachtbouw (Waspik),
Damarin (Gouda), Gielissen Linskens
Shipyard (Wanssum), De Scheepsbouwers Maritiem (Werkendam) en
Scheeps- en Jachtwerf De Koning Keijzer (Leiderdorp).
ANWB Watersport
www.anwbwatersport.nl

HCL schudt banken wakker voor scheepshypotheken
Steeds minder banken bieden de mogelijkheid om een scheepshypotheek af
te sluiten, zo laat Hypotheken Centrum
Lemmer (HCL) weten. Max Dalsheim van
HCL vertelt: “Nederland is het enige land
dat een schip dat is ingeschreven in het
kadaster als “onroerende zaak” kenmerkt. Dit betekent voor een bankinstelling dat men een hypotheekvorm kan
verstrekken op het schip. Helaas laten
de banken het tegenwoordig afweten.
Dit omdat ze druk bezig zijn om hun
balansposities te versterken, maar ook
doordat er een gebrek aan kennis is op
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het gebied van scheepshypotheken.
Daarom zijn wij in samenwerking met
Nautical International Brokerage (NIB) al
geruime tijd bezig om banken en financiële instellingen te interesseren voor de
scheepshypotheek en het aanbieden
van kennis voor deze markt. HCL zal
een vast aanspreek- en verwerkingspunt
worden, waarbij dan ook de mogelijkheid
aanwezig zal zijn dat andere financiële
intermediairs aanvragen kunnen plaatsen tegen overeen te komen condities.
Daarnaast heeft men gekozen voor het
taxatieformat van NIB gezien de ervaring

en achtergrond binnen het bankwezen.” HCL en NIB verwachten komend
najaar een aantal nieuwe producten
(scheepshypotheken) te introduceren op
de Nederlandse markt. Wie zijn of haar
pleziervaartuig al eerder wil financieren,
kan nu bij HCL terecht voor de andere
mogelijkheden die het bedrijf biedt.

Hypotheken Centrum Lemmer
T: 0514-564780
www.hypothekencentrumlemmer.nl

YachtFocus Magazine 91 • www.yachtfocus.com nieuwe jachten - gebruikte jachten

Delphia Yachts en Couach Yachts kiezen
voor Nanni dieselmotoren
Nanni diesel geeft aan dat twee grote
Europese botenbouwers voor haar dieselmotoren gekozen hebben. Het gaat
hierbij om de Poolse werf Delphia Yachts
en de Franse werf Couach Yachts.
Delphia heeft haar Nautika-lijn met
powercruisers, geschikt voor varen op
zee en rivieren, uitgerust met de motoren
van Nanni. Ook zullen er aan zeilboten
zoals de Delphia 31 een motor van
dit merk toegevoegd worden. Couach
Yachts koos bij een 23 meter lang jacht
voor twee MAN V.12-1400 motoren

geleverd door Nanni. Daarnaast zal de
motorfabrikant ook motoren voor enkele
patrouilleboten leveren. In Nederland is
Clouds International dealer van Nanni
dieselmotoren.

Clouds International
T: 0348-551644
www.clouds.nl, www.nannidiesel.com

ANWB botenbeurs verhuist naar
Bataviahaven in Lelystad

Vorige maand lieten wij u in deze rubriek
weten dat de inschrijving voor
ANWB Boot Hoorn geopend is. Hoewel ANWB en YachtFocus nog steeds
enthousiast zijn over de sfeervolle haven
van Hoorn, heeft de organisatie uit
praktische overwegingen toch besloten
de beurs in Lelystad te organiseren.
Van donderdag 13 tot en met maandag
17 september zal ANWB Boot Batavia
in de moderne Bataviahaven van de
hoofdstad van Flevoland plaatsvinden.
Deze haven is gebouwd als evenementenhaven en zal de toestroom van de
verwachte 500 boten en tienduizenden

Voor nieuws over
zeilboten zie pagina 34

Innovatie uit het
Noorden op
Bootshow Groningen

bezoekers prima aankunnen. De insteek
van de beurs blijft onveranderd: een
gezellige en betaalbare beurs voor zowel
deelnemers als bezoekers. Nieuwe én
gebruikte boten zijn welkom en ook
particuliere bootverkopers kunnen hier
hun verkoopkans vergroten.
Aanmelden kan op de nieuwe website
www.anwbbootbatavia.nl. Meer informatie over het evenement vindt u op pagina
18 en verder.

Dat Nederland een lange watersporthistorie
heeft, behoeft geen uitleg. Maar dat juist
de provincie Groningen een zeer diverse
en innovatieve nautische industrie heeft,
is minder bekend. Onterecht, vinden de
ondernemers zelf. In het weekend van 12
en 13 mei vindt in de Oosterhaven in de
stad Groningen daarom een presentatie
plaats van verschillende nautische bedrijven uit de provincie. Op deze Bootshow
Groningen kan men tevens zien hoe en
waar men in Groningen van de watersport
kan genieten. Doel is om meer bekendheid
te geven aan de nieuwe ideeën, innovatieve
oplossingen en eigenzinnige ontwerpen
die van verschillende watersportondernemingen uit deze regio komen. Deelnemers
aan de beurs zijn onder meer No Limit
Ships, Waarschip en Pedro-Boat, bekend
van stalen motorjachten zoals de Pedro
Liberty. Naast de vertegenwoordiging van
de bootaanbieders zullen er ook activiteiten
en demonstraties zijn die de mogelijkheden
van de watersport in deze provincie te laten
zien. Zo kunnen bezoekers met hun eigen
boot de Blauwe Stad en omgeving ontdekken, kunnen ze met een RIB spectaculair
het ruige water op en kan er een bootje
gehuurd worden voor een tochtje op één
van de meren. De toegang bij dit evenement is gratis.

ANWB Boot Batavia
www.anwbbootbatavia.nl

Jachtbouw Groningen
www.jachtbouwgroningen.nl

Voor nieuws over sportboten
en sloepen zie pagina 80
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Voor nieuws over
motorboten zie pagina 104
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