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Pre-Wintershow bij Prins van Oranje 
Jachtbemiddeling
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Nautisch geïnspireerd kunstenaar Marco 
Käller, bij velen bekend om zijn bruisende 
in olieverf geborstelde zeiltaferelen, laat 
nu ook een heel andere kant van zijn 
werk zien. Tijdens de wintermaanden zijn 
diverse beelden tentoongesteld in zijn 
galerie en atelier. Roeien en peddelen, 
energiek, krachtig en loom. Impressies 
met een groot gebaar. Ook anders: Käller 
maakte een serie schilderijen die tezamen 
een portret vormen van zeesleepboot De 
Holland. Gallery Marco Käller is te vinden 
op Súderseewei 6b in Makkum. Kijk voor 
de openingstijden op de website van de 
galerie.

Gallery Marco Käller 
T: 06-21851634
www.kaller.nl

Roeien en 
peddelen bij
Gallery Marco 
Käller

Zondag 30 november organiseert Prins 
van Oranje van 10.00 tot 17.00 uur een 
Pre-Wintershow. De show wordt gehou-
den op de nieuwe locatie aan It Swee 10 
in Heeg. In de 2500 m2 grote showroom 
presenteert de jachtmakelaardij een roy-
aal aanbod eersteklas occasions. Voor 
de laatste maand van het jaar is een 
speciale actie bedacht. Bij aankoop van 
een schip in december 2014 ontvangt de 
koper gratis winterstalling voor de winter 
van 2014-2015 en een gratis ligplaats in 
Heeg voor het vaarseizoen 2015.

Jachthaven Hattem is overgenomen. 
Sinds 1 november staan René en Ma-
rie-Sophie Jorna, al decennia actief in 
de watersportbranche, aan het roer van 
de jachthaven die voortaan ‘IJsseldelta 
Marina’ genoemd zal worden. In 2010 
werd de haven uitgebreid naar 240 lig-
plaatsen en werd deze voorzien van luxe 
douches en toiletten. De haven is toegan-
kelijk voor vaste ligplaatshouders, maar 
ook voor passanten. Marie-Sophie Jorna 
licht toe: “Dit is voor ons een unieke kans 

Jachthaven Hattem gaat verder onder 
de naam IJsseldelta Marina

Botenwacht gaat verhuizen en 
breidt flink uit
Na een aantal jaren van stabiliteit is 
Botenwacht Nederland weer aan het groei-
en. Een toename in het aantal diensten, 
leden en samenwerkingsverbanden heeft 
ertoe geleid dat de huidige huisvesting van 
Botenwacht niet meer toereikend is. Per 
1 januari 2015 zal Botenwacht Nederland 
zijn intrek nemen in een groter pand te 
Ravenstein. Naast de landelijke diensten 
zoals pechhulp op locatie, regulier onder-
houd op locatie en de uitvoering van pre-
ventiechecks op locatie heeft Botenwacht 
nu ook mogelijkheden om activiteiten ‘in 
huis’ te doen. Daarbij kan gedacht worden 
aan winter- en zomerstalling, reparatie- en 
onderhoudswerkzaamheden, verkoopacti-
viteiten met betrekking tot watersportarti-
kelen en het beheren van een onderdelen-
magazijn. Mick Eijsten vertelt: “De komende 
maanden zullen we ter hand nemen om te 

“De branche is aan grote veranderingen 
onderhevig,” zo laat Jachthaven de Lunen-
burg in Wijk bij Duurstede ons weten. “Dit 
is een proces waar een lange adem voor 
nodig is. Tijdrovende procedures, verplich-
te vergunningen en een moeilijke financiële 
markt maken het de ondernemer lastig.” 
Toch moet er geïnvesteerd worden in de 
toekomst zodat groei van Jachthaven de 
Lunenburg mogelijk is. Daarom bedacht 
eigenaar Dick Quaadgras een vorm van 
alternatieve financiering: investeerders die 
gezamenlijk willen participeren om een 
duurzame en maatschappelijk betrokken 
toekomst van de jachthaven te realiseren. 
Quaadgras: “Iedereen kan nu direct inves-
teren in onze jachthaven en toekomstplan-
nen. Deze investeringen worden vergoed 
met een vaste basisrente en winstdeling. 
Het risico beperken we door onze hypo-
thecaire zekerheidstelling op basis van 
onroerend goed. Investeren kan niet alleen 
financieel, maar ook gecombineerd met in-
novatieve ideeën en met inbreng van ken-
nis die ‘geliked en geshared’ wordt. We 
streven dus naar een grote betrokkenheid 
onder de participanten. ‘Business with fee-
ling’.” De haven heeft het concept inmid-
dels uitgewerkt en is zojuist gestart met het 
pilot project. Meer informatie is te vinden op 
de website www.jachthaven-lunenburg.nl.

Jachthaven de Lunenburg 
T: 0343-577743 
www.jachthaven-lunenburg.nl

Participeren in 
Jachthaven de 
Lunenburg 

Prins van Oranje Jachtbemiddeling
T: 0515-444550
www.prinsvanoranje.nl

om een jachthaven op zo’n mooie locatie 
weer nieuw leven in te blazen. Onze er-
varing bij de havens van Waterreijk, waar 
wij exploitant van blijven, nemen we hier 
uiteraard in mee.” De winter wordt be-
steed om nieuwe plannen voor de haven 
te ontwikkelen.

IJsseldelta Marina
T: 06-11395929
hattem@schepenkring.nl

Het zal je maar gebeuren. Je bent lekker 
op vakantie en door ziekte of een andere 
vervelende omstandigheid moet je terug 
naar huis. Natuurlijk is het dan vreselijk 
om je schip al dan niet onbeheerd achter 
te laten. Hoe prettig zou het zijn als ie-
mand er voor zorgt dat je boot terug naar 
de thuishaven wordt gebracht? Om aan 
deze wens van vele leden en verzekerden 
gehoor te geven, heeft EOC onderlinge 
schepenverzekering dit jaar een poule sa-
men kunnen stellen van recreanten en ex- 
beroepsschippers die in bijzondere geval-
len ‘gestrande’ (plezier)vaartuigen terug-
halen naar de thuishaven. Na een oproep 
in de EOC info, hebben zich meer dan 
zeventig leden van EOC gemeld die aan 
deze service van de onderlinge verzeke-
raar mee willen werken. “Een geweldig 

EOC-leden helpen elkaar in geval 
van nood
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resultaat”, meent Tom Boerema. Hij is be-
stuurder van EOC en trots op het saamho-
righeidsgevoel dat leeft onder de leden en 
verzekerden van de onderlinge scheeps-
verzekeraar. “Als iemand in het buitenland 
een ongeval krijgt, ziek wordt of overlijdt, 
dekt de reisverzekering vaak wel het ver-
voer van de persoon, maar nooit van het 
schip”, legt hij uit. “Daarom is deze service 
op verzoek van onze leden en verzekerden 
in de nieuwe voorwaarden opgenomen. 
Dat is het voordeel van een onderlinge ver-
zekeraar. Niet de winst, maar het belang 
van de leden staat voorop. Zij bepalen 
onze EOC verzekeringsvoorwaarden.”

EOC
T: 088-6699500
ww.eoc.nl

verhuizen en het pand in te richten. Vanaf 
1 januari is iedereen van harte welkom voor 
een kop koffie aan Korte Stukken 5a in 
Ravenstein.”

Botenwacht
T: 0486-460120, www.botenwacht.nl


