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Intensieve samenwerking
tussen YachtFocus Media
en Jonkers Yachts
Jonkers Yachts in Scharendijke heeft
YachtFocus gekozen als belangrijkste mediapartner voor zowel 2014 als
2015. Recent tekenden beide partijen
een overeenkomst waarin een uitgebreide mediacampagne in YachtFocus
Magazine en op YachtFocus.com is
vastgelegd. Jonkers Yachts is agent van
Linssen Yachts, Dominator Yachts en
Maxi Yachts en heeft tevens een mooie
vloot schepen in bemiddeling met een
kenmerkend hoog niveau van inspectie
en refits. Uitgever Jan-Pieter Oosting
van YachtFocus Media is zeer tevreden:
“Jonkers Yachts is een jong en dynamisch bedrijf met boten van topkwaliteit.
Het aanbod sluit perfect aan bij onze

media.” Ook Alexander Jonkers, eigenaar
van Jonkers Yachts, verwacht veel van de
samenwerking: “YachtFocus heeft in de
afgelopen jaren flink geïnvesteerd in het
magazine, OpenBMS en reclamecampagnes op onder andere beurzen waar wij nu
de vruchten van aan het plukken zijn. In
de laatste negen weken hebben we maar
liefst negen schepen verkocht. Nieuw én
gebruikt. Het is voor ons dan ook een
logische stap om dit te continueren door
middel van het maken van een mediapakket voor de jaren 2014 en 2015.”
Jonkers Yachts
T: 0111-673330
www.jonkers.org

Marina Cape Helius nu Seven Sister
jachthaven

Marina Cape Helius in Hellevoetsluis is
toegetreden tot het Seven Sister netwerk.
Seven Sister is een samenwerkingsverband van kwalitatief hoogwaardige jachthavens in het Deltagebied. De havens
hebben als doel watersporters in de gelegenheid te stellen de Delta beter te leren
kennen. Hiervoor hebben de deelnemende jachthavens een onderlinge regeling
waarbij bezoekers 25% korting krijgen op
een overnachting. Seven Sister jachthavens worden gekenmerkt door een grote
mate van comfort, prima faciliteiten, hoge
kwaliteit en gastvrijheid. Daarnaast zijn alle
jachthavens onderscheiden met de Blauwe Vlag. Met Marina Port Zélande, Herkingen Marina en Jachthaven Bruinisse
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voor de Grevelingen, Delta Marina voor het
Veerse Meer, Jachthaven Wemeldinge,
Van der Rest Nautic Marina en Roompot
Marina voor de Oosterschelde en Jachthaven Biesbosch voor de Biesbosch werd
al een groot gedeelte van de Delta gedekt.
Door de toetreding van Marina Cape Helius tot de Seven Sisters is de geografische spreiding van het jachthavennetwerk
vergroot. Hiermee is nu ook het Haringvliet
door een Seven Sister jachthaven vertegenwoordigd.

Selles & van
Dijk Experts en
Register Holland
tekenen intentieverklaring
Selles & van Dijk Experts bereidt zich voor
om per 1 januari aanstaande de aandelen van Register Holland over te nemen.
De intentieverklaring daartoe is gisteren
getekend. Beide bureaus zijn door de
Inspectie Leefomgeving en Transport
(ILT) voor de binnenvaart aangewezen
om zelfstandig scheepsinspecties uit te
voeren en certificaten af te geven. Door
de overname worden de certificerende
activiteiten van Selles & van Dijk en Register Holland samengevoegd. In de
nieuwe situatie zullen alle certificerende
werkzaamheden onder de naam Register Holland worden uitgevoerd. Schaderegelingen en taxaties van pleziervaartuigen en binnenvaartschepen vinden
plaats onder de naam Selles & van Dijk
Experts. Directeur Rob van Dijk: ”Toen wij
vernamen dat Register Holland op zoek
was naar een partij om mee samen te
werken zijn wij in gesprek gegaan met de
directeur, Gert Loomeijer. Register Holland heeft een lange staat van dienst en
beschikt over zeer ervaren surveyors. Als
zelfstandige bureaus zijn wij twee kleinere
spelers. Door de kennis en krachten te
bundelen vormen wij na de overname
één van de grootste particuliere instellingen die namens de overheid certificerende werkzaamheden mogen doen.” Gert
Loomeijer zal samen met Rob van Dijk
de directie vormen van Register Holland.
Per 1 januari aanstaande zal het personeel van Register Holland en Selles & van
Dijk Experts verhuizen naar een nieuwe
locatie in Steenwijk.
Selles & van Dijk Experts
T: 0521-744016
www.sellesvandijkexperts.nl

Marina Cape Helius
T: 0181-310056
www.marina-capehelius.nl
www.sevensistershavens.nl
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Vanclaes wint
DAME Design Award 2013

Vanclaes, de moderne Nederlandse generatie boottrailer, heeft de DAME Design
Award METS 2013 in de wacht gesleept.
De trailer is dit voorjaar door de Alphense
trailerbouwer Vanclaes op de HISWA Amsterdam Boat Show succesvol geïntroduceerd als wereldprimeur. Daarna heeft
de trailerbouwer flink aan de weg getimmerd met de volledig nieuwe en uiterst
innovatieve boottrailer. Vanclaes heeft het
fenomeen ‘boottrailer’ in samenwerking
met de TU Delft wetenschappelijk onderzocht en opnieuw uitgevonden. Zo is
de lierpaal, als enige ter wereld, volledig
wetenschappelijk berekend en gebouwd.
Dankzij de ver doorgevoerde, unieke modulaire bouw, een flink aantal patenten en
moderne technieken als CNC gestuurde

laser- en watersnijders die bij de productie
worden ingezet, zijn de bouwkosten laag.
Op de trailer zijn hoogwaardige onderdelen, materialen en afwerkingen zoals
elektrolytische verzinkingen, KTL bewerkingen en poedercoating toegepast. Op
19 november werd bij de prijsuitreiking op
de METS bekend gemaakt dat de trailer
de felbegeerde prijs in haar categorie in
ontvangst mocht nemen. De Vanclaes
boottrailer heeft onder meer door het design, de moderne uitstraling en het hoge
innovatieve karakter de aandacht van de
jury op zich weten te vestigen.
Vanclaes
T: 0172-200100
www.vanclaes.com

Dieptepunt verkoop gebruikte
boten voorbij
Het herstel in de verkoop van gebruikte
pleziervaartuigen van het tweede kwartaal van 2013 zet door. De bij HISWA
Vereniging aangesloten jachtmakelaars
rapporteren ook over het derde kwartaal
van dit jaar een stijging ten opzichte van
dezelfde periode vorig jaar. Het dieptepunt van de verkoop van gebruikte boten
lijkt hiermee voorbij. Was de stijging in het
aantal verkopen in het tweede kwartaal
nog 5%, in het derde kwartaal is deze
naar 19% gestegen. Er is iets meer vraag
naar motorboten dan zeiljachten, maar
ook het aantal verkochte zeiljachten is

Voor nieuws over
zeilboten zie pagina 34

gestegen ten opzichte van vorig jaar. De
HISWA Makelaars meldden in april van
dit jaar al een verbetering. Die positieve
ontwikkeling heeft stand gehouden. De
cijfers sluiten volgens HISWA Makelaars
aan bij andere signalen uit de economie
en de financiële wereld, die erop duiden
dat Nederland op een keerpunt zit van de
economische crisis. Klanten tonen meer
vertrouwen in de economie.

HISWA Makelaars
www.hiswamakelaar.nl

Voor nieuws over sportboten en
sloepen zie pagina 82
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Seldén komt
met nieuwe
hydrauliek-lijn
Seldén introduceerde op de METS in
Amsterdam weer een nieuwe productlijn: hydraulische achterstagspanners en
neerhouders voor middelgrote tot grote
jachten. De innovatieve producten hebben een speciale 2-speedfunctie. De
eerste stand is voor sneltrim tot er een
bepaalde drukwaarde is bereikt. Hierna
schakelt de spanner over naar een lagere
‘versnelling’ met verminderde weerstand.
De drukwaarde kan worden gewijzigd
naar eigen inzicht. “Een groot voordeel
voor alle zeilers en crew, zeker voor de
wedstrijdzeilers,” aldus Mats-Uno Fredrikson, marketing manager van de groep
Seldén. Het paneel heeft niet alleen deze
2-speedbediening maar daarnaast ook
een handel met dubbelactie. Elke bedieningslag is effectief. Per station kunnen er
vier verschillende functies worden aangesloten. Leveringen zijn vanaf januari 2014.
Seldén Mid Europe BV
T: 0111-698120
www.seldenmast.nl

efm steunt antizwerfafval actie
efm onderlinge schepenverzekering
uit Meppel ondersteunt de actie van
Peter Smith van Klean World Wide. Smith
is druk bezig om in grote steden plastic
flesjes van straat te vissen. Doel is om
de wereld te ontdoen van 50 miljard kilo
plastic dat in alle wateren ligt. Omdat
efm veel waarde hecht aan een gezonde
binnenvaart, werd besloten om de organisatie Klean World Wide te sponsoren met een fiets. Dit was een wens van
Smith om nog effectiever zijn zwerfafval
te verzamelen. “De zorg om het milieu,
biedt de binnenvaart kansen om zich te
onderscheiden”, aldus Johan van Assen, hoofd Advies en Verkoop bij efm.
efm onderlinge schepenverzekering
T: 0522-243600
www.efm.nl
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