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Scheepsmakelaardij Enkhuizen: van
scheepsmakelaar naar aankoopmakelaar

Het roer gaat om bij Scheepsmakelaardij
Enkhuizen. Per 1 januari is Ties van Os
gestopt met de verkoopmakelaardij. Hij
gaat verder als aankoopmakelaar. Van
Os is op consultancybasis beschikbaar
voor koop- en verkoopadvies, taxaties,
onderhandelingen, het afwikkelen van
transacties, mediation en de begeleiding
van ondernemers in de watersportsector.
Van Os: “Ik neem afscheid van de hectiek van de verkoopmakelaardij. Dat zal
even wennen zijn, maar voor mij is de
tijd gekomen om de aandacht te verleggen; een overdracht van mijn bedrijf is de
afgelopen jaren niet tot stand gekomen.

In de winter van 1987/1988 ben ik met
Scheepsmakelaardij Enkhuizen begonnen.
Maar liefst 806 transacties, honderden
taxaties en tientallen andere opdrachten
hebben we met de professionele hulp van
enkele trouwe medewerkers in de loop
der jaren met succes afgerond. Daar ben
ik trots op, het was een prachttijd. Begin
2014 is de verkoopmarketing subiet gestopt. De actieve verkoop van traditionele
schepen, waar ik met Scheepsmakelaardij
Enkhuizen met plezier aan heb getrokken,
gaat over naar enkele collega’s die mijn
volste vertrouwen hebben.” Zijn kennis
en ervaring neemt Van Os mee naar zijn
nieuwe functie. Net als het vertrouwen
van opdrachtgevers, verkopers, kopers
en ook experts, scheepswerven, bemanningen, notarissen en advocaten. Sinds
kort is hij tevens secretaris van de Nederlandse Bond van Makelaars in Schepen
en behartigt hij mede de belangen van
de erkende jacht- en scheepsmakelaars.
Scheepsmakelaardij Enkhuizen
T: 0228-315551
www.scheepsmakelaardij.nl

Nu ook ligplaatsen voor megajachten
in jachthaven Marina Port Zélande
Marina Port Zélande heeft haar haven
aangepast om ook grotere schepen te
kunnen accommoderen. Havenmanager
Peter de Regt geeft aan dat de aanpassingen met name gemaakt zijn om grotere zeil- en motorboten in de haven te
verwelkomen. De havenkom is riant en
de diepgang van de haven maakt manoeuvreren in Marina Port Zélande voor
grotere schepen geen probleem. Op de

steiger is een stroomvoorziening met 32
ampère per aansluiting, die geschikt is
om juist deze schepen te voorzien van
elektriciteit. De jachthaven biedt daarbij
ook een solide, gratis WiFi-netwerk aan
om het verblijf zo aangenaam mogelijk te
maken.
Marina Port Zélande
T: 0111-671920, www.mpz.nl

Vernieuwde
website voor
The Lighthouse
Yachtbrokers

The Lighthouse Yachtbrokers is het nieuwe jaar voortvarend van start gegaan
en heeft hierbij een vernieuwde website gelanceerd. De nieuwe versie van
www.yachtbrokers4u.com is fris en
overzichtelijk. Jachtmakelaar Paul Alves:
“Onze makelaardij is gericht op het
aan- of verkopen van zeiljachten, motorboten, tourboten en sloepen. Transparantie, duidelijkheid en professionaliteit
zijn onze kwaliteiten en die komen ook
in onze nieuwe website naar voren. Belangrijk is natuurlijk ons bootaanbod. Dit
is altijd up-to-date en staat prominent op
de site. Daarbij kan de bezoeker binnen
de diverse bootcategorieën zoeken wat
de navigatie vergemakkelijkt. Daarnaast
is er extra aandacht voor ligplaatsen en
vastgoed. We hebben momenteel enkele
ligplaatsen en vakantiewoningen in onze
portefeuille en verwachten de komende
jaren op dit terrein nog te groeien.” Ook
aan de buitenlandse bezoeker is gedacht.
Om de site voor het internationale publiek
aantrekkelijk te maken, kan de bezoeker
de eigen taal selecteren. Wie liever op
een smartphone boten bekijkt kan terecht op de mobiele versie van de site.
The Lighthouse Yachtbrokers
T: 050-4095063
www.yachtbrokers4u.com

10

YachtFocus Magazine 112 • www.yachtfocus.com nieuwe boten - gebruikte boten

Supersnel internet aan boord met
HubbaX
Navistek Yacht Services uit Groningen
brengt een nieuwe internetantenne op
de Nederlandse markt. Snel internet aan
boord blijkt steeds vaker onmisbaar, ook
op plekken waar slecht bereik is wil men
de weerberichten bekijken, mail ophalen
of de kinderen online laten surfen. Een
stabiele en krachtige antenne kan meestal de frustratie van wegvallende verbindingen wegnemen. Johan Broesder,
eigenaar van Navistek Yacht Services legt
de noodzaak van het nieuwe product uit:
“Vaak bieden normale telefoons en internet sticks in buitengebieden geen goed
ontvangst, laat staan benedendeks. Met
de nieuwe HubbaX 3G antenne hebben
alle gasten aan boord via WiFi of bedraad
netwerk toegang tot internet. De HubbaX
is een dome antenne die vier zeer krachtige automatisch schakelende richtantennes in zich heeft. Hierdoor wordt steeds
het krachtigste signaal binnengehaald,
tot wel 20 mijl uit de kust.” In de antenne
hoeft slechts een 3G data simkaart geplaatst te worden en er zijn snelheden
haalbaar tot 21 Mbps. Hierdoor is het
mogelijk om niet alleen te internetten,

maar ook om te telefoneren via internet,
beveiligingscamera’s aan te sluiten en
zelfs een hotspot op te zetten. Zo kan de
HubbaX ook goed gebruikt worden op
de chartervaart, rondvaartboten en plezierjachten. De HubbaX werkt met elke
data simkaart en is provider onafhankelijk, waardoor ook buitenlandse datakaarten of kaarten met roamingcontract
uitstekend te gebruiken zijn. De HubbaX
is leverbaar via Navistek.com en kost
€ 899,- inclusief BTW.
Navistek Yacht and Marina Services
www.navistek.com, T: 050-7119922

Kijk gratis naar boten op de
Belgian Boat Show

Lezers van YachtFocus kunnen de Belgian Boat Show dit jaar extra voordelig
bezoeken; namelijk gratis. De coupon
verderop in dit magazine verleent gratis
toegang voor twee volwassen personen
aan de beurs die van zaterdag 8 tot en
met maandag 10 februari en van vrijdag

Voor nieuws over
zeilboten zie pagina 32

Zeker twintig
wereldprimeurs
op Boot Holland

14 tot en met zondag 16 februari 2014
in het Belgische Gent gehouden wordt.
Kinderen jonger dan 16 jaar krijgen ook
zonder coupon kosteloos toegang tot het
evenement. Nieuw op de beurs is dit jaar
het tweedehandsevent waarbij particulieren hun motorboot, jetski, zeilsloep of
RIB aanbieden aan andere particulieren.
Daarnaast is er natuurlijk de Yacht Gallery met jachten om bij weg te dromen en
wordt de hengelsport in de kijker gezet.
Voor de actieve beursbezoekers is er een
wavesurfer, een surfrodeo en een waterskisimulator. Het is de zesentwintigste
keer dat de beurs gehouden wordt.

Belgian Boat Show
T: +32 (0)9-2419211
www.belgianboatshow.be

Voor nieuws over sportboten en
sloepen zie pagina 72
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Met 250 deelnemers zijn alle vijf hallen van
Boot Holland wederom goed gevuld. Dit
jaar debuteren dertig bedrijven en kent de
beurs ruim twintig wereldprimeurs. Vrijwel
alle gerenommeerde Nederlandse bouwers van stalen schepen met een lengte
van 9 tot 17 meter zijn bij elkaar in één
hal te vinden. Staalbouwers die deelnemen aan Boot Holland zijn onder andere
Vedette Jachtbouw, Grouwster Vlet, Smelne Yachts, Pollard Jachtbouw, Jachtbouw
Meppel, Bootcentrum Geertsma, Gruno
Motoryachten, Serious Yachts en Frisian
Motor Boats. Maar er zijn ook nieuwkomers en bedrijven die de beurs herontdekt
hebben zoals Linssen Yachts, Brandsma
Jachten, Abim, Aquanaut Yachting en
Veno Yachting. Wereldprimeurs in dit segment zijn onder meer de Luna 44 en de
Hollander Trend. Nieuwe deelnemers in
de categorie zeilboten zijn Far East, Sky
Yacht en Nautiner Fun. Ook de open boten mogen er niet ontbreken. Hier zien
we bedrijven als Van Roeden Watersport,
Watersport Giethoorn, Waterspoor Jachtbouw, Seafury, Silverfish, Van Vossen,
Jachtbemiddeling de Jong, Boot Akkrum,
BJ-Boten en Aquatec met Makma, Maril
en Antaris. Op het gebied van toebehoren
zijn er wereldprimeurs van Epifanes, Caminus, Timray, Kabola, Vanclaes, Sunware,
De IJssel, BubLift en Garmin. Boot Holland wordt gehouden van 7 tot en met 12
februari in het WTC Expo in Leeuwarden.

Boot Holland
www.boot-holland.nl
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