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Met name tijdens Hemelvaart en Pink-
steren beleefde landelijk pechhulpver-
lener Botenwacht Nederland twee zeer 
drukke weekenden. Beide weekenden 
kenmerkten zich door prima watersport-
weer en dan gaat er ook wel eens wat 
mis. In totaal kregen de meldkamers van 
Botenwacht 118 pechmeldingen van 
watersporters die door technische pro-
blemen niet meer verder konden varen. 
In 91 gevallen kon men, na een bezoek 
van een Botenwachtmonteur, de vaar-
tocht direct weer vervolgen. Voor de 
overige gevallen is een vervolgafspraak 
gemaakt. De top drie van meest voor-
komende pechgevallen was traditioneel. 
Problemen met de brandstoftoevoer 
zorgden voor de meeste hinder, gevolgd 
door problemen met het koelwater en 
moeilijkheden met de startelektra. Bo-
tenwacht Nederland is de enige landelijk 
georganiseerde pechhulpverlener voor 
de recreatievaart en werkt op basis van 
lidmaatschappen.

Botenwacht
T: 0486-460120
www.botenwacht.nl

Zonnig weer 
zorgt voor 
topdrukte bij
Botenwacht

Met nog een kleine twee maanden te 
gaan maakt Hoorn zich op voor de groot-
ste gebruikte-botenbeurs van ons land. 
In het weekend van 22 tot en met 24 au-
gustus ligt de haven van de oude Zuider-
zeestad voor de zesde keer vol boten te 
koop van jachtmakelaars, werven en par-
ticulieren. De inschrijving voor de beurs 
is nog in volle gang. Diverse werven en 
jachtmakelaars zoals Linssen Yachts, 
Barnautica, Smits Jachtmakelaardij, 
Scheepsmakelaardij Goliath, Heech by 
de Mar en Vink Jachtservice hebben 
hun posities al vastgelegd. Ook parti-
culieren worden steeds actiever met de 
bootverkoop en leggen hun boot aan in 
Hoorn. Zij profiteren direct van een gratis 
Quickscan door een expert van Garantex 
en adverteren hun boot eenmalig gratis 

Een unicum op de IVA; Rogier Timmers 
wint als eerste student Nautisch Busi-
ness Management de G. Riemerprijs. 
Deze prijs wordt jaarlijks toegekend aan 
een IVA-student die, naar het oordeel van 
zijn of haar medestudenten en docenten, 
beschikt over een opvallend goede com-
binatie van intellectuele gaven en sociale 
vaardigheden. De prijs werd in 1980 - bij 
het 50-jarig jubileum van de IVA - geïntro-
duceerd als eerbetoon aan de oprichter 
van het Instituut, de heer Geerlig Riemer. 

IVA student van nautische richting wint G. Riemerprijs
Winnaar Rogier Timmerss is fervent wa-
tersporter en heeft grote interesse in de 
internationale jachtbouw. Direct na de 
start van zijn opleiding zette hij het IVA-
team op voor de Race of the Classics. 
Daarnaast heeft hij zich in hoge mate in-
gezet voor het promoten van zijn oplei-
ding op beurzen en Open Dagen.

IVA Driebergen
www.iva-driebergen.nl 

Gratis preventietips van DOV
DOV Scheepsverzekeringen heeft een 
handige checklist met preventietips sa-
mengesteld. DOV legt uit: “Veiligheid op 
het water is voor iedereen van belang: 
voor de schipper zelf, de opvarenden 
en voor zijn medewatersporters. Met 
deze checklist probeert DOV bij te dra-
gen aan plezierig én veilig varen.” De lijst 
bestaat uit vragen als: Wat is de laatste 
keer dat de vlotter van de automatische 
bilgepomp is gecontroleerd? En zijn de 
tubanoslangen al vervangen door ge-

In het hart van het Friese Merengebied, 
nabij het Heegermeer en de Fluessen 
wordt een uniek project gerealiseerd. In 
Resort Heeg komen wonen, werken en 
recreëren aan het water samen. De luxe 
studio’s en schiphuizen zijn al gereed en 
in juni zijn de deuren van de eerste ge-
realiseerde boerderij van Heegh Staete 
geopend. De boerderij draagt de naam 
‘It Boathus’ en is de eerste uit een reeks 

Prins van Oranje opent eerste 
boerderij van Heegh Staete

wapende slangen?  De verzekeraar ad-
viseert de lijst uit te printen en minimaal 
één keer per jaar af te vinken. Op die 
manier zou iedereen met veel plezier 
kunnen blijven varen en blijven de ver-
zekeringspremies betaalbaar. De gehele 
preventielijst is te lezen en te printen op 
www.dov-verzekeringen.nl.

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

luxe energieneutrale werk/woonboerderijen 
aan de Wyde Wymert te Heeg. Lars Wes-
ters van Prins van Oranje: “Hier is het bij-
zonder wonen in combinatie met werken 
en heb je alle ruimte voor een boot voor 
de deur.”

Prins van Oranje
T: 0515-444159
www.prinsvanoranje.nl, www.resortheeg.nl

in YachtFocus Magazine. Net als voor-
gaande jaren worden er tweehonderd 
boten verwacht, in alle soorten, maten 
en prijsklassen. Hiermee is deze gebruik-
te-botenbeurs misschien wel de meest 
veelzijdige van Nederland. Voor elk type 
watersporter ligt er in Hoorn een boot 
klaar. Ervaren watersporters treffen er 
grotere en luxere jachten aan voor langer 
verblijf aan boord, maar ook voor begin-
ners en watersporters met een beperk-
ter budget is er een ruim aanbod. Nieuw 
dit jaar is de uitbreiding naar het Houten 
Hoofd, de prachtige, net gerestaureerde 
havenkom pal aan de zuidkant van de 
Hoofdtoren. Ook zijn er dit jaar meer ten-
ten met bootaccessoires en watersport-
diensten dan voorheen. Gedurende het 
hele weekend zorgt de organisatie van 

de West-Friese Waterweken voor tal van 
attracties rondom het beursterrein en ook 
de horeca en winkels in de monumentale 
binnenstad dragen bij aan de gezelligheid. 
De Gebruikte Botenbeurs Hoorn 2014 
is een initiatief van de Gemeente Hoorn, 
Expertisebureau Garantex, botensite
YachtFocus en Fletcha Events met 
ondersteuning van Kuiper Verzekerin-
gen. Toegang tot de beurs is gratis. Wilt 
u zelf ook deelnemen? Ga dan naar 
www.gebruiktebotenbeurs.nl of gebruik
het formulier voorin in dit magazine.

Gebruikte-Botenbeurs Hoorn
T: 020-4560995 
www.gebruiktebotenbeurs.nl
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