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meest complete watersportcentra van 
Nederland. Het aan de jachthaven op de 
oude Verolme werf gevestigde Nautisch 
Centrum is de thuisbasis voor een tiental 
bedrijven die vrijwel alle diensten op 
watersportgebied kunnen leveren, van 
jachtmakelaardij en verzekeringen tot 
complete renovaties van jachten met alle 
technische specialismen die daarbij no-
dig zijn. Rein de Ruiter: “Vanaf nu kan de 
watersporter op één adres terecht voor 
de eerste oriëntatie op een aan te schaf-
fen jacht tot en met de verkoop ervan 
vele jaren later. Het plezier in de water-
sport is aan de eigenaar, de rest kunnen 
wij verzorgen, en nu dus inclusief een 
ligplaats op een toeristische toplocatie.”

Nautical Services Heusden 
T: 0416-661574 
www.nauticalservicesheusden.nl

Per 1 oktober is Jachthaven de Wiel 
in Heusden onderdeel geworden van 
Nautisch Centrum Heusden, dat sinds 
de overname in totaal meer dan 75.000 
vierkante meter omvat. Koen en Rein de 
Ruiter van Nautical Services Heusden 
zien hun aankoop van deze full-service 
jachthaven met 125 ligplaatsen voor mo-
torjachten in het grotere segment als een 
volgende stap naar een allesomvattend 
dienstenaanbod. Daarnaast willen zij het 
vestingstadje Heusden aan de Maas op 
de kaart zetten als één van de beste en 

Nautisch Centrum Heusden uitgebreid met 
Jachthaven de Wiel

Wegens groot succes van de voor-
gaande twee veilingen organiseren 
Troostwijk Veilingen en Prins van Oranje 
Jachtbemiddeling op dinsdag  
13 november 2012 een online veiling 
van luxe werfschepen, sloepen,  
zeiljachten en motorjachten. Deze 
veiling wordt in 20 landen onder de 
aandacht gebracht en met name de 
opkomende markten kopen op deze 
unieke veilingen. De schepen worden 
op één locatie verzameld te Heeg en  
internationaal geveild via de site  
www.troostwijkauctions.com. Troostwijk 
Veilingen is een begrip op het gebied 
van industriële verkopingen. Het online 
veilinghuis organiseert meer dan 400 
online veilingen per jaar in Nederland. 

Troostwijk Veilingen 
T: 020-6666500 
www.troostwijkauctions.com

Allround Watersport Meerwijck introdu-
ceert vanaf het stallingseizoen 2012 een 
nieuwe manier van stallen. Door middel 
van een roll-on roll off systeem kan iede-
re watersporter de boot stallen op elke 
positie naar keuze. Allround Watersport 
biedt al sinds jaar en dag botenstalling 
aan. Vanwege uitbreiding met overdekte 
stalling op een andere locatie was het 
bedrijf genoodzaakt een creatieve ma-
nier te vinden voor het transport van de 
schepen over de openbare weg. Door 
middel van een speciale hydraulische 
dieplader in combinatie met een lichte 
cradlewagen kan een boot naar elke 
gewenste locatie worden getranspor-
teerd. Eigenaar John Stalman: “Op deze 
wijze is Allround Watersport Meerwijck 
het eerste watersportbedrijf in Neder-
land dat bootstalling op drie manieren 

aanbiedt namelijk: bootstalling op de wal 
en buiten, overdekte bootstalling in ge-
isoleerde hallen en stalling bij de mensen 
thuis of op elke door de klant aangewe-
zen locatie, zowel binnen als buiten. Het 
grote voordeel is dat men niet zelf een 
boottrailer en een krachtige auto hoeft 
te hebben. Door het gebruik van de 
standaard bootbokken, in plaats van een 
boottrailer, staat de boot veilig en op een 
ideale wijze zodat er ook gemakkelijk 
aan gewerkt kan worden.” Omdat het 
langzaam rijdend verkeer betreft wordt 
de service vooralsnog alleen binnen een 
straal van 20 kilometer rondom Krops-
wolde aangeboden.

Allround Watersport Meerwijck 
T: 0598-323556 
www.allroundwatersport.nl

Onder het motto “Be part of Mercury 
history  … join us at the Mercury Days” 
organiseerde Mercury Marine Benelux / 
Duitsland op zaterdag 8 september 2012 
voor de eerste maal het event Mercury 
Days op Marina Oolderhuuske in Roer-
mond. Vooarafgaand aan het evenement  
registreerden zich 500 deelnemers. 
Mede door het prachtige weer werd 
dit aantal op de dag zelf uitgebreid tot 
ruim 1.000 personen met 110 boten. De 
verschillende activiteiten voor kinderen, 
maar ook de animatie, workshops, en 
powerboat acties voor volwassenen vie-
len in de smaak bij het publiek. Mercury 
verlootte tijdens het evenement ook een 
buitenboordmotor en een opblaasboot.  
 
Mercury Marine 
www.mercury-marine.eu

Allround Watersport: revolutionaire 
ontwikkeling voor bootstalling

Mercury Days 2012 
in Roermond groot 
succes

Derde online 
bootveiling van 
Prins van Oranje 
Jachtbemiddeling
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Voor nieuws over 
motorboten zie pagina 104

Voor nieuws over 
zeilboten zie pagina 38

Voor nieuws over sportboten 
en sloepen zie pagina 86
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Door de groeiende afzetmarkt in 
Frankrijk, hebben Doeve Makelaars & 
Taxateurs en De Limburgse Jachtma-
kelaars besloten om het Franse gebied 
rechtstreeks te gaan bedienen. Sinds 
kort heeft het duo daarvoor de beschik-
king over een prachtige verkoophaven 
in ‘Briare le Canal’. Doeve Makelaars & 
Taxateurs en De Limburgse Jachtmake-
laars, respectievelijk gevestigd in Vlaar-
dingen en Maastricht, werken al jaren 
geregeld samen bij verkooptransacties 
van jachten en schepen. Briare ligt 

Van dinsdag 23 november tot en met 
zondag 28 november staat Messe Berlin 
in het teken van de watersport. De beurs 
Boat & Fun in Berlijn presenteert deze 
periode een breed aanbod aan water-
sportproducten en –diensten.  Of het 
nu om motorbootvaren, zeilen, duiken, 
vissen of kanovaren gaat, alle facetten 
van vrijetijdstoerisme en watersport zijn 
op  Boat & Fun Berlin te vinden. In 2011 
trok de beurs met 649 exposanten ruim 

centraal in Frankrijk in het Loiregebied 
aan de westkant van de Bourgogne 
en is beroemd vanwege het aquaduct 
over het Loiredal, dat het Canal de 
Briare verbindt met het Canal Latéral 
à la Loire. Het samenwerkingsverband 
wordt Courtier de Bateaux genoemd, 
de Franse term voor ‘jachtmakelaar’.  

 
Courtier de Bateaux 
T: 010–2489830 
www.courtierdebateaux.fr

79.000 bezoekers. Tot de deelnemers 
behoren onder meer aanbieders van  
motorboten, zeilboten, sloepen, woon-
boten, kleding, accessoires, zeil-, surf- 
en duikspullen en botenbladen. Yacht-
Focus magazine is er dit jaar bij en deelt 
hier haar nieuwste uitgave uit.

Boat & Fun Berlin 
T: +49 (0)30-30382008 (Messe Berlin) 
www.boot-berlin.de

Zoals u ook in het hoofdredactioneel 
commentaar heeft kunnen lezen, 
besteedt YachtFocus deze herfst volop 
tijd aan nieuwe plannen. Speciaal voor 
de watersporter die van het water zijn of 
haar uitzicht wil maken, is er het nieuwe 
katern ‘Thuis op water’ in dit magazine 
gecreëerd en wordt de bijbehorende site 
www.thuisopwater.nl gelanceerd. Hier 
vindt u alles op het gebied van wonen 
en recreëren op en aan het water. Het 
aanbod bestaat uit ligplaatsen, schiphui-
zen, woonboten, woonarken, water-
villa’s, varende woonschepen, maar ook 
chalets, stacaravans, huizen en apparte-
menten gelegen aan het water. Dit wordt 
aangevuld met relevante nieuwsitems. 
Zoeken kan met behulp van aanbod-
lijsten waarbij diverse selectiecriteria 
ingevuld kunnen worden, maar ook via 
de landkaart. De site zal naar verwach-
ting half november online staan.

Thuis op Water
T: 020-4560995
www.thuisopwater.nl

Nieuwe site 
Thuisopwater.nl half 
november online

Nederlandse Jachtmakelaars vestigen zich 
in Frankrijk

Boat & Fun Berlin van 23 tot en met 
28 november in Duitse hoofdstad

YachtFocus Magazine 97 • www.yachtfocus.com nieuwe jachten - gebruikte jachten


