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Twee nieuwe e-boeken en twee 
nieuwe boeken bij L.J. Harri
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Vrijdag 27 en zaterdag 28 september 
wordt de jaarlijkse Botenbeurs Gorin-
chem gehouden. De botenbeurs in Go-
rinchem staat landelijk bekend om z’n 
laagdrempeligheid en gemoedelijke sfeer. 
Twee dagen lang worden er boten ver-
kocht. Er is een zeer breed aanbod van 
schepen die op zoek zijn naar een nieu-
we eigenaar. Het zijn nieuwe en gebruikte 
boten van zowel bedrijven als particulie-
ren. Alleen al in de Gorcumse Lingehaven 
liggen ruim 100 boten te koop. Aan de 
andere kant van de rivier, bij Sleeuwijk 
Yachting, liggen nog eens zoveel jachten 
in het water voor de verkoop. Ook is er 
zaterdags volop ruimte voor trailers met 
boten. Voor de tweede keer sluit dit jaar 
bovendien de camperbeurs aan op het 

Botenbeurs Gorinchem op 27 en 28 
september

Per 1 september 2013 betrekken de Ruijter 
Yachtbemiddeling en OMRU Scheeps-
ramen een nieuw verkoopkantoor direct 
gelegen aan Jachthaven de Maasplassen 
te Stevensweert, centraal in het Maas-
plassengebied Midden-Limburg. Jacht-
haven de Maasplassen beschikt over 
meer dan 800 ligplaatsen op loopafstand 
van dit pittoreske plaatsje. De haven biedt 
allerlei faciliteiten zoals een botenhelling, 
een hydraulische botentrailer voor een 
capaciteit van 47 ton, een winter- en een 
trailerstalling, verlichting, water en elek-
tra op alle steigers en een parkeerplaats 
met toegangscontrole. Het verkoopkan-
toor van De Ruijter Yachtbemiddeling is 
zeven dagen per week geopend. Naast 
de huidige verkooplocatie biedt De Ruij-
ter Yachtbemiddeling de mogelijkheid om 
op de nieuw ingerichte verkoopsteiger, 
direct aan Jachthaven de Maasplassen 
in Stevensweert, schepen te koop aan te 
bieden. De jachtmakelaar nodigt alle ge-
interesseerden uit het nieuwe kantoor te 
bezoeken.

De Ruijter Yachtbemiddeling 
T: 0475-853653 
www.deruijteryachtbemiddeling.nl

De Ruijter Yacht-
bemiddeling is 
verhuisd

Tijdens de HISWA te water presenteert 
nautische boekwinkel L.J. Harri twee 
nieuwe e-boeken van zusterbedrijf Cure 
Productions Watersportmedia en twee 
gedrukte boeken die recent zijn ver-

terrein rondom de historische Lingehaven 
met verkoop van (tweedehands) campers 
door particulieren en bedrijven. Zaterdag 
is daaromheen een nautisch-recreatieve 
markt gepland met interessante artike-
len voor campers en boten. Speciaal 
voor de botenbeurs is er deze dagen een 
gratis bootverbinding tussen Gorinchem 
en Sleeuwijk. Op vrijdag 27 september 
is de beurs van 12.00 uur tot 17.00 uur 
geopend. Op zaterdag 28 september van 
9.00 uur tot 17.00 uur. Toegang tot Bo-
tenbeurs Gorinchem is voor alle bezoe-
kers gratis.
 
Botenbeurs Gorinchem 
T: 0183-659314
www.botenbeursgorinchem.nl

schenen. Deze keer zijn twee zeilende 
vrouwen de auteurs van de nieuwe ti-
tels van grensverleggende e-boeken. 
Het gaat hierbij om ‘Op eigen kiel naar 
St. Petersburg’ van Jolanda Sprokholt, 
waarin de zeilreis die het gezin van Jo-
landa Sprokholt maakte over de Oostzee 
naar St. Petersburg beschreven wordt, 
en ‘Brieven uit Zee’, een multimediale, 
poëtische ode aan wind en water van 
Lilian Hoogendoorn. Beide auteurs zul-
len bij de stand van L.J. Harri vertellen 
over hun reizen en hun e-boeken die voor 
€ 9,95 per stuk verkocht worden. Daar-
naast biedt L.J. Harri de Amsterdamse 
Vaargids 2013 en ‘Djaya Raya’ van Jas-
per van den Munckhof en Carolien Wis-

sing aan. De kracht van de Amsterdamse 
Vaargids ligt in de combinatie van prak-
tische gegevens zoals brughoogtes en 
lokale vaarregels, inspirerende sugges-
ties voor prachtige vaartochten en een 
overzicht van leuke eet- en drinkgele-
genheden langs de waterkanten. ‘Djaya 
Raya’ vertelt hoe je van boomstammen 
een zeilboot kunt maken, daarmee op 
de Indonesische wateren kunt zeilen en 
ondertussen nieuwe kanten aan jezelf en 
het leven kunt ontdekken. L.J. Harri is dit 
jaar te vinden op standnummer T070. 

L.J. Harri 
T: 020-6248052 
ljharri@xs4all.nl
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De Amsterdamse Vaargids
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De Amsterdamse Vaargids is met het verschijnen van deze zesde herziene editie 

uitgegroeid tot een waar begrip onder bootbezitters en waterliefhebbers in de regio 

Amsterdam.

Met de Amsterdamse Vaargids heeft u het meest complete en best gelezen boekwerk 

op het gebied van varen in en rond Amsterdam in handen.

De kracht van de Vaargids ligt in de combinatie van praktische gegevens, zoals 

brughoogtes en lokale vaarregels, inspirerende suggesties voor prachtige vaartochten 

en een overzicht van leuke eet- en drinkgelegenheden langs de waterkanten. 

Dit alles wordt aangevuld met heerlijke recepten voor het koken aan boord en het 

hoofdstuk: Doen!  Daarin beschrijven wij voor u een aantal leuke  plekken waar u met 

de boot goed aan kunt leggen. Echte ‘doe dingen’ geschikt voor jong en oud. Natuurlijk 

is ook bij deze editie weer een handige vaarkaart bijgevoegd. 
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De Valk houdt 
nationale 
taxatieactie

Hypotheken Centrum Lemmer 
verstrekt weer scheepshypotheken

Tijdens de HISWA te water organiseert 
Jachtmakelaardij De Valk de Nationale 
Taxatie Actie. Eigenaren kunnen voor een 
gereduceerd tarief De Valk’s Nationale 
Taxatiebon aanschaffen waarmee een 
officieel taxatierapport kan worden ver-
kregen. Alleen eigenaren met schepen 
vanaf 10 meter en niet ouder dan 1995 
met een Nederlandse ligplaats komen 
voor deze actie in aanmerking. De taxa-
tiebon is van 3 tot en met 8 september 
2013 verkrijgbaar voor € 50,- en kan tot 
en met 31 oktober 2013 ingewisseld 
worden. De Valk’s Nationale Taxatie-
bon is aan te schaffen bij de vijf De Valk 
vestigingen in Nederland (Hindeloopen, 
Loosdrecht, Monnickendam, Sneek en 
Sint Annaland), online via www.devalk.nl/
taxatiebon of op standnummer E11 op 
de HISWA te water 2013.

Jachtmakelaardij De Valk
T: 035-5829010
www.devalk.nl

De scheepshypotheek is terug bij Hypo-
theken Centrum Lemmer. Het product is 
de afgelopen drie jaar niet meer door de 
Nederlandse banken en financiële instel-
lingen gevoerd volgens HCL. Na overleg 
met HCL BV is er nu een Duitse bankin-
stelling die een Nederlandse scheeps-
hypotheek gaat verstrekken. Er wordt 
in eerste instantie met een vaste notaris 
gewerkt voor onder meer het vestigen 
van de hypotheek, de teboekstelling, etc. 
Voor een hypotheek is een waardebepa-
ling nodig door middel van een taxatie-
rapport. Hiervoor is Nautical International 
aangewezen. De taxatie is inclusief een 
conditiescan van het vaartuig. Dalsheim 
van HCL BV: “Wij menen dat we hierdoor 
een uitstekende bijdrage kunnen leveren 
binnen de pleziervaartuigenbranche rich-
ting jachtmakelaars, dealers en jachtwer-
ven. De scheepshypotheek kan bijdragen 

Voor nieuws over 
motorboten zie pagina 122

Voor nieuws over 
zeilboten zie pagina 34

Voor nieuws over sportboten en 
sloepen zie pagina 88
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Recreatiepark Tusken de Marren heeft 
als één van de eerste recreatieparken 
in Friesland een eigen app ontwikkeld. 
In deze app is alle informatie opgeno-
men die een gast kan gebruiken tijdens 
een verblijf op Recreatiepark Tusken de 
Marren in het hartje van Friesland tus-
sen de meren. Hier kun je eenvoudig alle 
activiteiten in de nabije omgeving inzien, 
je kunt de faciliteiten in en om het park 
bekijken en zelfs een boeking plaatsen. 
De nieuwe app is voor zowel Android als 
Apple gebruikers. De app is via  
http://apps.appmachine.com/recreatie-
parktuskendemarren te downloaden.
 
Tusken de Marren 
T: 072-5155844 
www.tuskendemarren.nl

DMS Holland introduceert dit jaar het 
RotorSwing roldempingsysteem op de 
Nederlandse markt. De primeur van het 
systeem vindt plaats op stand H280 van 
de HISWA te water. Het is het eerste 
elektrische slingerdempingsysteem voor 
jachten tot 30 meter op basis van het 
Magnuseffect: snel roterende cilinders 
die afhankelijk van de draairichting, een 
op- of neerwaartse druk genereren. Het 
grote voordeel van de RotorSwing ten 
opzichte van de conventionele systemen 
met vinnen is de hogere slingerdemping, 
met name bij lagere snelheden. Omdat 
de rotors geen stuureffect genereren kan 

Tusken de 
Marren 
introduceert app

DMS Holland debuteert met 
RotorSwing

de plaats onder het jacht vrij worden be-
paald. Het is zelfs mogelijk de rotors op 
de spiegel te monteren wat met name 
voor snelvarende jachten wenselijk kan 
zijn. Door de compacte elektromotor en 
de vrij te bepalen positie van de rotors 
onder het schip, is het geen probleem als 
er bij het initiële ontwerp en de bouw van 
het jacht geen rekening is gehouden met 
het installeren van stabilisatoren. Naast 
de introductie van de RotorSwingt grijpt 
DMS Holland met de deelname aan de 
HISWA te water ook de kans aan om de 
kwaliteit van het drinkwater aan boord 
bij de jachteigenaar onder de aandacht 
brengen. Tijdens de beurs trakteert DMS 
Holland de bezoeker op een verfrissend 
flesje water. Hiermee promoot DMS Hol-
land de Instant Trust Marine, een eenvou-
dig waterzuiveringapparaatje dat ervoor 
zorgt dat er altijd en overal schoon water 
uit de kraan aan boord komt. 

DMS Holland 
T: 085-2010095 
www.dmsholland.com

aan het vergroten van afzetmogelijkheden 
in Nederland. Natuurlijk hebben we bij 
HCL BV met onze internationale contac-
ten met bankinstellingen meer mogelijkhe-
den in huis om te financieren, voor zowel 
Nederlanders als voor Europeanen.” De 
hoofdlijnen van de scheepshypotheek 
betreffen: een verstrekking tot 70% van 
de waarde/aanschafprijs van het plezier-
vaartuig (nieuw en gebruikt), een minimaal 
bedrag van € 100.000,- en een aflos-
singsvrij gedeelte van 30% van de koop-
som. Uitzonderingen voor financiering zijn 
ex-beroepsvaartuigen en te oude voertui-
gen. Dit laatste wordt beoordeeld door de 
financier.

Hypotheken Centrum Lemmer BV
T: 0515-564780, www.hclemmer.nl


