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10-jarig De Gier Maritiem blikt vooruit Goed eerste 
seizoen voor 
Nautischfonds 
Kankerpatiënten 
Nederland
Het Nautischfonds Kankerpatiënten 
Nederland (NKN) kan inmiddels terug-
kijken op haar eerste NKN-Vaarseizoen. 
In grote lijnen kan de organisatie stellen 
dat het een succesvol vaarseizoen is 
geweest. Circa 300 deelnemers hebben 
in privésfeer, groepsverband of tijdens de 
NKN-ZomerVaardagen kunnen genieten 
van het uitwaaien op het water. Meer-
dere privéschippers, charterbedrijven, 
havenmeesters en andere vrijwilligers 
hebben kunnen deelnemen aan het 
initiatief ‘Varen voor elkaar’. De NKN-
ZomerVaardag in Lelystad Haven was 
de afsluiting van het vaarseizoen. Op de 
Schuttevaer hebben zeventig personen 
die leven met kanker kunnen genieten 
van een dagje uitwaaien. Het NKN-Vaar-
programma 2014 is nog in ontwikkeling. 
De NKN-ZomerVaardag in mei staat in 
ieder geval al op de planning. Verwacht 
wordt dat deze NKN-ZomerVaardag op 
Urk, in Lelystad maar ook in Harlingen 
en Huizen gehouden wordt. In 2014 wil 
het NKN ook veel aandacht geven aan 
privévaartochten. Het fonds zoekt nog 
donateurs, sponsors en andere sympa-
thisanten.

Nautischfonds Kankerpatiënten 
Nederland 
T: 06-24332443, www.nautischfonds.nl
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Fotograaf Ton Sondag is een bijzonder 
crowdfunding project gestart. “Na jaren 
lange trouwe dienst, in zilte omgevingen 
en onder soms extreme omstandigheden, 
hebben mijn camera en lens de geest be-
geven en zijn niet meer te repareren,” laat 
de fotograaf weten. Met de opbrengst uit 
de verkoop van onder meer een sfeervolle 
exclusieve nautische kalender 2014 wil hij 
zijn versleten apparatuur vervangen. Het 
doel is om exact duizend kalenders te ver-
kopen. De nautische kalender 2014 van 
Ton Sondag Photography bevat exclu-

Duizend kalenders voor 
crowdfunding project

Op 22 augustus bestond het familiebedrijf 
De Gier Maritiem in deze vorm precies 
een decennium. In deze tien jaar is het 
bedrijf gestaagd gegroeid. Men heeft zich 
gespecialiseerd in het aanbieden van een 
totaalpakket aan diensten met nadruk op 
kwaliteit en persoonlijke dienstverlening. 
Alle facetten van scheepsonderhoud en 
refits zijn te vinden op één adres. Met de 
komst van de nieuwe botenkraan en de 
unieke botentransportkar, beide zelfge-
bouwd en maar liefs 100 ton sterk, kun-
nen jachten tot circa 30 meter op eigen 
terrein worden getransporteerd tussen de 
diverse hallen. Sinds kort staat er naast 
de spuithal een straalhal met hierin het 
zeer innovatieve sponsstraalsysteem. 
Hiermee kan per verflaag nauwkeurig 
- eventueel ook op locatie - worden ge-
straald. De winterstalling van 12.500 m², 
waarvan 5.000 m² binnen verwarmd, 
zorgt jaarlijks ook voor drukke winter-
maanden. Deze herfst zal de De Gier 53 

worden opgeleverd aan haar eigenaar. 
Dit door De Gier nieuw gebouwde luxe 
motorjacht van ruim 16 meter is op de 
HISWA te water 2013 aan de pers, pu-
bliek en collega jachtbouwers gepresen-
teerd en zeer positief ontvangen. “Wat 
de komende 10 jaren gaan brengen blijft 
spannend,” laat de werf ons weten. Wel 
is te melden dat in de nabije toekomst De 
Gier Maritiem ook met een geheel eigen 
en vernieuwende lijn nieuwbouw motor-
jachten op de markt komt. In deze nieu-
we eigen lijn staat het ‘naar wens van de 
klant bouwen’ centraal. Dit nieuwe ont-
werp zal goed aansluiten bij de wensen 
van de oudere ex-zeilers. Ook verklapt de 
werf dat de tekeningen voor het aanleg-
gen van een eigen (verkoop)haven klaar 
liggen.
 
De Gier Maritiem 
T: 0228-325812
www.degiermaritiem.com

sieve en zeer sfeervolle nautische foto’s, 
zowel in kleur als in zwart wit. Het formaat 
van de kalender is 24 bij 32 cm. “We heb-
ben de foto’s met zorg uitgekozen en zijn 
er van overtuigd dat ze een serene sfeer 
uitademen. De foto’s zijn puur en echt en 
met liefde gemaakt.” Bestellen kan per 
email: ton@tonsondag.com. De kalender 
kost € 17,50 inclusief BTW en exclusief 
verzending.

Ton Sondag Photography 
T: 0648-566206, www.tonsondag.com

Nautischfonds Kankerpatiënten Nederland valt in de ANBI-regeling.

Nautischfonds Kankerpatiënten Nederland (NKN), Westkade 447, 1273 RP Huizen, 
www.nautischfonds.nl, Telefoon: 06 24 33 24 43, info@nautischfonds.nl 

NKN geeft kankerpatiënten een 
onvergetelijke vaartocht 

Wij zoeken 
schippers

(en een haventeam)

Mensen die leven met kanker verdienen een ‘time out’. Daarom 
zijn er al tal van schippers en vrijwilligers die kankerpatiënten 
een paar uur ontspanning op het water bieden. Even weg uit de 
wereld van controles, onderzoeken en wachten op uitslagen. 
Even uitwaaien op het water.

Gezocht: Schippers (met boot)
Sluit u vandaag nog aan bij ons landelijk groeiende netwerk van 
gastschippers. Volledig vrijblijvend. U bepaalt wanneer u vaart 
en met hoeveel gasten. Het Nautischfonds Kankerpatiënten 
Nederland (NKN)  zorgt voor de organisatie, de benodigde hapjes 
en drankjes.

Gezocht: Haventeam (vrijwilligers)
Bent u handig, kunt u goed regelen, kent u veel mensen, weet 
u bij wie u moet zijn om iets voor elkaar te krijgen? En... heeft u 
tijd over voor dit goede doel, meld u dan nu aan voor één van 
onze haventeams.

Meld u aan! 
Wilt u het Nautischfonds Kanker Patiënten helpen en als schip-
per of als haventeamlid het ‘Varen voor elkaar’ mogelijk maken, 
meld u dan aan op www.nautischfonds.nl. 

We hopen u te mogen verwelkomen.
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Voor nieuws over 
motorboten zie pagina 106

Voor nieuws over 
zeilboten zie pagina 34

Voor nieuws over sportboten en 
sloepen zie pagina 90
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Een zeemansleven betekent niet alleen 
vrijheid, avontuur en steden ontdekken, 
maar ook eenzaamheid, ver van huis zijn 
en je geliefde missen. De tentoonstelling 
‘Sex & The Sea’ in het Maritiem Museum 
laat bezoekers beleven hoe zeelieden 
omgaan met hun gevoelens van heim-
wee en seksueel verlangen. Om hier 
een beeld van te schetsen, interviewde 
het Maritiem Museum zeelieden. In een 
filmprojectie laten filmregisseur Peter 
Greenaway en multimedia regisseur 

Astra Mare Yachtbrokers heeft een nieu-
we site gelanceerd voor de registratie van 
jachten onder de Nederlandse driekleur. 
“Voor eigenaren van schepen welke niet 
de Nederlandse nationaliteit hebben, is 
het toch aantrekkelijk het schip de Ne-
derlandse nationaliteit te geven,” zo stelt 
de jachtmakelaar. Dit onder meer door 
de maritieme reputatie van Nederland, de 
lage kosten, het probleemloos verzeke-
ren en het gunstige fiscale klimaat. Astra 

Op 26 oktober opent de internationale 
botenbeurs Hanseboot in Hamburg voor 
de 54e keer haar deuren. Ook dit jaar kan 
de bezoeker rekenen op een uitgebreid 
bootaanbod met daarbij een flink aantal 
primeurs. Op het gebied van motorjach-
ten zijn hier onder meer de B1 Yachts 
St. Tropez 5, Bavaria Sport 39 Highline, 
Bénéteau Barracuda 7, Chris-Craft Capri 
21, Galeon 430 HTC, Jeanneau NC 9, 
Jeanneau Velasco 43, Quicksilver Captur 
605 Pilothouse, Quicksilver Captur 755 
Pilothouse en Sea Ray 265 Sundancer 
te bewonderen. Ook de Nederlandse 
Elling E3 en Linssen Classic Sturdy 42 
AC zullen hier gepresenteerd worden. 
Ook voor zeilliefhebbers heeft deze 
beurs veel te bieden. Bavaria neemt haar 
Bavaria Cruiser 37 en Bavaria Cruiser 
41  mee als premières. Andere pronk-
stukken zijn onder meer de Dehler 38, 
Delphia 24 One Design, Dufour 410 
Grand Large, Dragonfly 28 Sport, Elan 
320, Hallberg-Rassy 43 Mk III, Hanse 
345, Hanse 505, Saffier Sc 8m Cabin, 
Saffier Se 23, Scangaard 26 Classic, 
Jeanneau Sun Odyssey 469, Varianta 18, 
Varianta 38, XP 38 en de Winner 9.00. 
De beurs loopt van zaterdag 26 oktober 
tot en met zondag 3 november. Kaar-
ten zijn voor € 12,- per stuk te koop via 
www.hanseboot.de. YachtFocus is dit jaar 
voor het eerst met een stand op de beurs 
aanwezig. U vindt ons op stand B7.B.103. 

Hanseboot 
T: +49 (0)40-35690 
www.hanseboot.de

Sex & The Sea tentoonstelling bij 
Maritiem Museum Rotterdam

Nieuwe website voor bootregistratie 
onder Nederlandse vlag

YachtFocus op 
54e editie 
Hanseboot

Saskia Boddeke op poëtische wijze hun 
verhaal samensmelten tot een geheel. 
Aansluitend op hun bezoek aan de expo-
sitie kunnen bezoekers een ondeugende 
smartphonewandeling door de vroegere 
Rotterdamse maritieme buurten van ple-
zier lopen. De expositie loopt tot 19 de-
cember 2014 en is toegankelijk voor be-
zoekers van 16 jaar en ouder.

Maritiem Museum Rotterdam 
T: 010-4132680, www.maritiemmuseum.nl

Mare Yachtbrokers verzorgt het gehele 
traject voor de Nederlandse registratie 
van elk pleziervaartuig ter wereld. Hierbij 
maakt het bedrijf gebruik van professio-
nals als gecertificeerde accountants en 
notarissen waarmee Astra Mare nauw 
samenwerkt. Scheepseigenaren kunnen 
hierbij kiezen uit twee varianten. De 
‘Light’ registratie is beschikbaar voor alle 
scheepseigenaren die ingezetene zijn van 
de Europese Unie en waarbij het vaarge-
bied van het zeil- of motorjacht binnen de 
grenzen van de Europese Unie valt. De 
‘Uitgebreide’ Nederlandse scheepsregi-
stratie is bedoeld voor niet-EU-ingezete-
nen en/of voor schepen die een vaarge-
bied buiten de EU hebben.

Astra Mare Yachtbrokers 
T: 06-54952624 
www.dutch-flag-registration.com


