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Op 10 en 11 mei presenteert Flevo 
Marina in Lelystad een interessant en 
uitgebreid programma, waarbij alle fa-
cetten van de watersport beleefd kun-
nen worden. Team Heiner organiseert 
vanaf Flevo Marina het ONK Matchracen. 
Ook houden de watersportbedrijven van 
10.00 uur tot 17.00 uur open huis. Zo lig-
gen diverse schepen van C-Yacht in de 
haven ter bezichtiging. Liefhebbers van 
Jeanneau zeil- en motorjachten, Prestige 
en Targa schepen kunnen bij SkipsYach-
ting diverse jachten bekijken. Flevo Sai-
ling organiseert enkele clinics en heeft 
instructeurs op beide dagen beschikbaar 
die vaarinstructies geven. Ook jachtma-
kelaarsorganisatie European Yachting  
Network is sterk vertegenwoordigd. EYN 
Jachtmakelaardij Noord-West houdt 
open huis voor alle jachten die aan de 
verkoopsteiger van de Flevo Marina te 
koop liggen. Normaal is het alleen mo-
gelijk om volgens afspraak een boot te 
bezichtigen maar dit weekend zijn de bo-
ten vrij toegankelijk. Naast de boten die 
hun thuishaven in Lelystad hebben zul-
len ook boten van buiten Lelystad tijdens 
dit evenement aanwezig zijn. Alle boten 
zijn scherp geprijsd en de meeste zijn 
klaar voor vertrek. Tijdens het Watersport 
Experience Lelystad biedt EYN Jacht-
makelaardij Noord-West ook een gratis 
waardebepaling aan. 
 
EYN Jachtmakelaardij Noord-West 
T: 06-57332267 
www.e-y-n.com

EYN groots op 
Flevo Marina 
Watersport 
Experience

Tavros Yachts is van naam veranderd. 
De internationaal opererende jachtma-
kelaardij uit Bosch en Duin werkt nu on-
der de naam Bart de Ven International 
Yacht Brokerage. De Ven legt uit: “De 
nieuwe naam is in lijn met de huidige 
trend waarbij persoonlijke betrokken-
heid en toewijding een steeds belang-
rijkere rol in de jachtbemiddeling speelt. 
De internationale marktontwikkelingen 
dwingen de jachtmakelaar om nog een 

Nautic Design introduceert dit voorjaar 
een betaalbare varende design villa: de 
Nautic Loft. Een unieke crossover van 
een jacht met een watervilla, ontworpen 
door grote namen als Jan des Bouvrie, 
Waterstudio en Piet Boon. In maart ging 
het eerste exemplaar te water. Dirk Oer-
lemans van Nautic Design legt uit: “Boten 
zijn doorgaans duur in onderhoud en be-
vatten weinig leefruimte. Het is een prima 
basis voor een dagje uit, maar wie langer 
aan boord verblijft wil vaak meer comfort.  
Dat verklaart de opkomst van de water-
villa als nieuwe trend. De Nautic Loft is 
een watervilla met een herkenbare, revo-
lutionaire vormgeving. Een elegant model 
voor een doelgroep die iets bijzonders wil. 
De Nautic Loft combineert huiselijk com-
fort met de vrijheid van een boot als een 
(tweede) huis.” De Nautic Loft kent een 

De vernieuwde vaarwaterkaarten Overijs-
sel zijn voorzien van toeristische informa-
tie. Gerrit Jan Kok, gedeputeerde voor 
bereikbaarheid in de provincie Overijs-
sel, overhandigde op vrijdag 11 april, 
tijdens de opening van Het WaterEvent 
in Blokzijl, het eerste exemplaar van de 
vernieuwde vaarwaterkaarten aan René 
Jorna, de oprichter van Het WaterEvent 
en in het dagelijks leven actief bij Sche-
penkring Zwartsluis. De vaarwaterkaar-
ten voor Noordwest-Overijssel en Kanaal 
Almelo-De Haandrik zijn dit jaar voor 
het eerst voorzien van toeristische infor-
matie, zoals evenementen, toeristische 
highlights en het fietsroutenetwerk.  Op 
de vaarwaterkaart Noordwest-Overijssel 
is informatie toegevoegd van de toe-
ristische regio’s WaterReijk, IJsseldelta 
en Vechtdal. Op de vaarwaterkaart van 
Kanaal Almelo-De Haandrik vinden we 
informatie over Vechtdal en Twente. Voor 
deze extra informatie heeft de provin-
cie Overijssel nauw samengewerkt met 
WaterReijk Marketing en andere toeristi-
sche organisaties. 
 
www.overijssel.nl 
www.waterreijkmarketing.nl

Door Jan des Bouvrie ontworpen 
watervilla nu te water

Provincie 
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nieuwe 
toeristische 
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hoog afwerkingsniveau en veel binnen-
ruimte die door de eigenaar zelf ingericht 
kan worden. De hoofdbestanddelen zijn 
aluminium en glas waarmee de woning 
veel lichtval kent en ook uiterst duurzaam 
en nagenoeg onderhoudsvrij is. Door de 
goede isolatie is een laag energieverbruik 
gegarandeerd. Daarbij is deze watervilla 
met de standaard boegschroef gemak-
kelijk te varen. De Nautic Loft is in diverse 
afmetingen leverbaar, de prijs start bij 
€ 150.000,-. Voor de dagtochten is de 
gemakkelijk wendbare Nautic Cruiser 
ontworpen. Meer over deze cruiser leest 
u in het sportboten- en sloepennieuws 
verderop in dit magazine.

Nautic Design 
T: 06-46179497 
www.nauticdesign.net

Vetus introduceert nieuwe serie 
hittebestendige waterlocks

Met de Heavy Duty Composite brengt 
Vetus een nieuwe serie waterlocksyste-
men op de markt. Vetus HD Composite 
is een speciaal ontwikkeld composietma-
teriaal met een temperatuurbestendig-
heid van maar liefst 260 graden Celsius.  
De NLP waterlock serie, die nu in HDC 

De Nederlandse Consul Generaal Rob 
de Vos verwelkomde GalleryMaritime 
Middelburg in New York met de expositie 
van  Nederlandse zeeschilders. Op 5 april 
2014 opende hij de expositie ‘Dutch Light 
Sails to NY’ in aanwezigheid van 176 
gasten onder wie museumdirecteuren, 
conservators, verzamelaars, liefhebbers 
van moderne kunst en publicisten. Gal-
leryMaritime nam, samen met Stichting 
Maritime Art & Design (MAD) Middelburg, 
de organisatie van deze kunstexpeditie 
op zich. Met meer dan 100 kunstwerken 
streek de groep neer op Sailors Snug 
Harbor, het landgoed op Staten Island 
dat Robert Randall in 1801 bij testament 
beschreef als return of interest voor het 
vermogen dat de familie Randall in de 
scheepvaart vergaarde. De expositie in 
New York loopt tot en met 9 mei. In Mid-
delburg is in de tussentijd de expositie 
‘Vuurtorens en zeeschepen’ met werk 
van Ronny Moortgat en Maarten Groot 
te zien. Deze expositie loopt door tot en 
met 24 mei.

New York maakt kennis met 
Nederlandse maritieme kunst 

beschikbaar is, staat bekend om de ge-
luidsdempende eigenschappen, grote 
mate van vrijheid in installatie en de zeer 
lage tegendruk in het systeem. De be-
stendigheid tegen vervormen onder druk, 
op maar liefst 250 graden Celsius, is bijna 
twee keer zo hoog als dat van standaard 
glasvezelversterkt polyester. Hetzelfde 
geldt voor de trek- en buigsterkte. “Het 
nieuwe materiaal verhoogt niet alleen de 
temperatuurbestendigheid, maar is ook 
nog eens twee keer zo licht als het ma-
teriaal van concurrerende waterlocks. 
Ideaal voor opstellingen waarbij gewicht 
een zeer belangrijke rol speelt,” aldus 
Vetus. De NLP waterlock serie is al in HDC 
beschikbaar. Binnenkort brengt Vetus ook 
de NLP3, NLPH en NLPG waterlock se-
ries in dit nieuwe materiaal op de markt.
 
Vetus 
T: 088-4884700
www.vetus.com

GalleryMaritime  
T: 0118-633407 
www.gallerymaritime.com

stapje harder te lopen.” Bart de Ven geeft 
aan al jaren een persoonlijke aanpak te 
gebruiken, de naamswijziging is slechts 
een middel om dit kracht bij te zetten.

Bart de Ven International 
Yacht Brokerage 
T: 030-6977733 
www.bartdeven.com


