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Oranje en efm
fuseren tot EOC

De vlaggen kunnen uit bij onderlinge
scheepsverzekeraars efm en Oranje.
Tijdens de ledenvergaderingen van
beide maatschappijen is op 9 mei
goedkeuring gegeven aan de fusie
van de twee organisaties per 1 juli
2014 tot EOC (efm Oranje Combinatie) Onderlinge Schepenverzekering U.A. De directie en besturen van
beide partijen zijn verheugd dat hun
achterban heeft ingestemd met de fusie. Volgens beide partijen is de afgelopen jaren gebleken dat Vereniging
Oranje en efm veel gemeen hebben.
Beiden willen een goede service, lage
premies en uitmuntende voorwaarden
bieden aan hun leden. Verscherpte
regelgeving en toenemende kosten
hebben bij beide maatschappijen tot
de overtuiging geleid dat een fusie de
beste oplossing is om dit ook in de
toekomst te kunnen garanderen en
verder te verbeteren. Volgens EOC
directeur Tom Boerema gaan alle leden en verzekerden profiteren van de
nieuwe EOC verzekeringsvoorwaarden en het merendeel ook van een
verlaging van de premie.
efm onderlinge schepenverzekering
www.efm.nl
Oranje Scheepsverzekeringen
www.oranje-verzekeringen.nl
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Seaflo brengt hand-membraanpomp
terug in assortiment

Seaflo introduceert een nieuwe pomp met
een nautische bestemming. De Seaflo
hand-membraanpomp is terug van weggeweest, maar dan wel in een nieuw jasje.
De pomp is compact en ontworpen voor
verborgen ruimten waar nauwelijks plaats
is voor een pomp. Ze is bruikbaar als lenspomp voor zout water of dieselbrandstof.
De handbediende membraanpomp kent

twee keuzestanden voor de hendel, is
zelfaanzuigend en heeft een capaciteit
van 2.274 l/min. De borgring is eenvoudig
te verwijderen voor onderhoud of voor het
verdraaien van de hendelstand.
Seaflo
T: 020-6627838
www.seaflo.nl

21ste Blauwe Vlag voor
Marina Port Zélande

De internationale jury voor de Blauwe
Vlag van FEE International in Denemarken heeft dit jaar in Nederland 159
Blauwe Vlaggen toegekend aan 100
jachthavens en 59 stranden. Marina Port
Zélande ontving uit handen van weerman Peter Timofeeff de Blauwe Vlag.
De Blauwe Vlaggen voor 2014 werden
donderdag 8 mei uitgereikt in IJmuiden
aan Zee. De Blauwe Vlag is een internationale onderscheiding die jaarlijks wordt
toegekend aan stranden en jachthavens
die veilig en schoon zijn. De Blauwe Vlag
is één jaar geldig: jaarlijks wordt opnieuw
aan de hand van controles bekeken of de

stranden en jachthavens nog aan de vereisten voldoen. Marina Port Zélande ontving de Blauwe Vlag voor de 21ste keer
op rij. “We zijn erg trots op de Blauwe
Vlag,” zegt Peter de Regt van Marina Port
Zélande. “Het is voor ons een erkenning
van de kwaliteit van onze jachthaven. We
investeren veel in een kwalitatief goed
product waarbij duurzaamheid, natuur en
milieu belangrijke onderdelen zijn. De criteria van de Blauwe Vlag vormen daarbij
een goed instrumentarium”.
Marina Port Zélande
T: 0111-671920, www.mpz.nl
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Kuster-eigenaren starten eigen werf

De kennis en kunde van de omgevallen
werf Consonant Yachts verloren laten
gaan, dat ging de Kuster-eigenaren net
iets te ver. Op initiatief van Rik Hindriks
hebben een aantal Kustereigenaren de
koppen bij elkaar gestoken en besloten
een nieuwe BV op te richten: Consonant
Jacht Service BV. Mijnt Kruiskamp, voormalig eigenaar van Consonant Yachts,
wordt de bedrijfsleider van deze nieuwe
werf, waardoor zijn expertise op het gebied van botenbouw behouden blijft.

Niet alleen Kuster-eigenaren maar ook
andere botenbezitter kunnen hiervan gebruik maken. Dat scheepseigenaren zich
zo betrokken voelen bij Consonant dat
zij een nieuwe werf oprichten, is uniek
in de geschiedenis van scheepswerven.
De werf zal zich aanvankelijk richten op
onderhoud- en reparatiewerkzaamheden. Maar ook eigenaren die hun schepen met een refit willen moderniseren,
kunnen er terecht. Daarnaast is de focus
gericht op nieuwbouw van de bekende
Kusters en Noabers, die zeer geschikt
zijn voor onder meer oud (zee)zeilers.
Hindriks: “Wanneer een zeiler een overstap naar een motorboot overweegt, kan
Consonant Jacht Service daarbij helpen
door de mogelijkheid te bieden om aan
het varen met een motorboot te ‘proeven’.” Meer informatie is verkrijgbaar via
jachtservice@consonantyachts.com.

Historisch DOVjubileumboek
nu online
doorbladerbaar

Sinds dit jaar is Tiel gastheer van
het
nieuwe
jaarlijkse
evenement
Tiel Maritiem. Tiel Maritiem is een meerdaags maritiem evenement in de gemeentehaven van Tiel dat tijdens het
Pinksterweekend – dit jaar van 7 tot en
met 9 juni - gehouden wordt. Verschillende soorten schepen staan deze dagen
centraal. Eigenaren, potentiële jachteigenaren en overige geïnteresseerden vinden
er volop inspiratie, ideeën en producten,
gerelateerd aan de pleziervaart. Naast
een nautische markt vinden er diverse
vaartochten op de Waal plaats, in samenwerking met luxe jachten, de brandblusboot, politieboot, reddingsbrigade en
andere bijzondere boten. Bezoekers zijn
ook met de eigen boot welkom op Tiel
Maritiem.

Een historisch boek in een modern jasje:
sinds deze week kan iedereen het DOVjubileumboek ‘Het water dun’ digitaal
doorbladeren. Dit boek uit 1985 geeft een
unieke inkijk in de historie van scheepsverzekeringen in Nederland die in dat jaar
het 150-jarig bestaan vierde. ‘Het water
dun’ schetst de ontwikkeling vanaf het
begin van de 19e eeuw toen leden van
‘compacten’ (unies van beroepsschippers) elkaar hielpen in noodsituaties zoals
totaalverlies. DOV is opgericht in 1835
en staat voor ‘De Onderlinge Vriendschap’. Met de oprichting van DOV
werd de wens van Groningse schippers
vervuld om elkaar als goede vrienden te
kunnen helpen. De beginjaren van DOV
staan uitgebreid beschreven in ‘Het water dun’. Passages uit brieven en (on)officiële documenten, citaten en historische
foto’s zorgen voor een bijzondere aanvulling op de feiten. In het jubileumboek is
goed te zien hoe de scheepvaart in de
loop der tijd veranderde en hoe DOV
hierop inspeelde. Zo startte DOV al vroeg
met het verzekeren van motorschepen
en met het aanbieden van individuele
verzekeringen. Ook de oorlogsjaren en
de wederopbouw komen uitgebreid aan
bod. Het historische jubileumboek is
te lezen op www.dov-verzekeringen.nl.

Stichting Tiel Maritiem
T: 06-45374255
www.tielmaritiem.nl

DOV Scheepsverzekeringen
T: 050-3180248
www.dov-verzekeringen.nl

Consonant Jacht Service
T: 0546-564561
www.consonantyachts.nl

Nieuw evenement: Tiel Maritiem

Voor nieuws over
zeilboten zie pagina 38

Voor nieuws over sportboten en
sloepen zie pagina 74
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Voor nieuws over
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