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Na meer dan 20 jaar ervaring te heb-
ben opgedaan bij diverse makelaars, 
start EMCI gecertificeerd jachtmakelaar 
en taxateur Willem Beekhuis zijn eigen 
jachtmakelaardij met een geheel eigen 
visie. Beekhuis: “In de jachtmakelaardij 
zijn diverse zaken voor verbetering vat-
baar zoals internetpresentatie, markt-
gericht prijsadvies, beheersing van de 
geldstromen, transparantie van de ver-
koopkosten en het bieden van een com-
pleet servicepakket, ook voor jachten op 
de eigen locatie.” Beekhuis Yachtbrokers 
staat voor transparantie, zekerheid, re-
alisme en full-service. “Wij hanteren een 
lage basisprovisie en berekenen alleen de 
werkelijk bestede uren door. Zo heeft de 
klant een exact beeld van de activiteiten 
ten aanzien van zijn jacht. Het verkoop-
traject wordt volledig begeleid (inclusief 
de geldstroom) door een notariskantoor. 
Dat zorgt voor zekerheid. Bovendien 
spreken we met de klant een realisti-
sche vraagprijs af. We werken namelijk 
niet alleen met foto’s, maar maken altijd 
een afspraak voor een bezichtiging, zo-
dat we een reële marktwaarde kunnen 
vaststellen. Onze makelaardij kent geen 
verkoophaven, maar wel volledige ser-
vice op eigen ligplaats. Wij zorgen ervoor 
dat het jacht verkoopklaar is en dat ook 
blijft.” Beekhuis Yachtbrokers is te vinden 
op Boot Holland 2015 op standnummer 
2049 in de Keltenhal.

Beekhuis Yachtbrokers
T: 06-19730566 
www.beekhuisyachtbrokers.com

Beekhuis 
Yachtbrokers: 
meer dan 20 jaar 
ervaring in een 
nieuw jasje 

Met ingang van 1 januari 2015 presen-
teren Marina Port Zélande (Ouddorp) en 
Jachthaven Waterland (Monnickendam) 
een speciale service voor vaste ligplaats-
houders. In het nieuwe vaarseizoen zijn 
vaste ligplaatshouders gratis welkom in 
de partnerhaven tot 31 passantennach-
ten per jaar. De havens hebben elk hun 
eigen karakter en sfeer en liggen in twee 
totaal verschillende Nederlandse vaar-
gebieden, waardoor ligplaatshouders in 
2015 zonder extra kosten hun scheeps-
horizon kunnen verbreden. Co Schot, 
directeur Marina Port Zélande: “Tijdens 
langere vaartochten kiezen veel water-
sporters tijdelijk voor een nieuw vaarge-
bied. Dit betekent dat hun ligplaats in 
de thuishaven ‘leeg’ blijft en zij tijdens 
hun zwerftochten als passant elders lig-
geld betalen. De samenwerking van deze 
jachthavens maakt het kennismaken met 
andere vaargebieden bijzonder laagdrem-
pelig. Ligplaatshouders betalen onderling 
geen passantenliggeld tot maximaal een 
maand. Zo verdienen zij al genietend tij-
dens het vaarseizoen een deel van hun 
vaste jaarliggeld terug.” 

Marina Port Zélande
www.mpz.nl
Jachthaven Waterland
www.waterlandyacht.nl    VaarKracht is de nieuwe naam van 

Nautischfonds Kankerpatiënten Neder-
land (NKN). De naamswijziging symboli-
seert de snelle groei en verbreding van de 
activiteiten van de stichting. In 2012 is de 
stichting opgericht om kankerpatiënten 
op het water hun ziekte te laten vergeten. 
“Even een moment geen kankerpatiënt”, 
zo luidt de slogan. De naam VaarKracht 
is kort en krachtig, positief en dynamisch. 
“De nieuwe naam straalt energie uit”, 
vindt VaarKracht-voorzitter Robert Rust.” 
Dat is precies wat wij met ons werk wil-
len bereiken. Dat kankerpatiënten even 
een moment geen kankerpatiënt zijn. 
Dat ze onbekommerd kunnen genieten 
en op of langs het water nieuwe energie 
opdoen.” De nieuwe naam blijft volgens 

Vaarkracht: nieuwe naam voor 
Nautischfonds Kankerpatiënten 
Nederland

Belgian Boat Show 2015 volledig 
op koers
Belgian Boat Show, de grootste Belgische 
watersport-, waterrecreatie- en watertoe-
rismebeurs, heeft er nog nooit zo goed 
voorgestaan. Christophe Coseyns: “We 
hebben meer dan 200 exposanten die alle 
waterplezier vertegenwoordigen, samen 
goed voor bijna 25.000 m² verrassende 
diensten en producten.” De nieuwe hal-
lenindeling en een uitnodigende publieks-
actie heeft voor de editie van 2015 het 
vertrouwen opgevijzeld bij de exposanten. 
Wie zijn weg wil vinden in de motorboot- of 
zeiljachtenwereld of wie wil varen met ding-
hies, snellere sportboten, RIB’s of jetski’s is 
in Gent aan het juiste adres, zo meldt de 
organisatie. Ook is er aandacht voor ge-
bruikte boten. “Omdat de oude trailerbare 
boten een kortere weg zouden vinden naar 
een nieuw publiek hebben we het tweede-
hands event binnen de beurs ontwikkeld,” 
zegt Coseyns. “Daarnaast is de indoor 
beleving nooit zo sterk geweest. Stand up 
paddle, zeilen en windsurfen en zelfs aqua-
ballen in het demobad. Iedereen kan zijn 
boarding capriolen tonen op de wavesurfer. 
Daarbij organiseren we een droog behen-
digheidparcours: de Belgian Boat Show 
Games waaraan iedereen gratis kan mee-
doen,” somt Coseyns op.  In de Boat Point, 
de zone voor lezingen en demonstraties 
vlak bij de ingang van de beurs, zullen ge-
regeld interessante voorstellingen en lezin-

YachtFocus heeft haar eigen BotenApp ge-
introduceerd. Android-gebruikers kunnen 
de applicatie in de PlayStore downloaden. 
Hiervoor zoekt u op het woord YachtFocus 
of op BotenApp. De YachtFocus BotenApp 
onderscheidt zich door de snelle en vrijwel 
foutloze werking met extra veel selectie-
mogelijkheden. Bovendien draait de app 
optimaal op zowel een smartphone als op 
een tablet, met iets aangepaste vormge-
ving. De app is nog niet beschikbaar voor  
Apple-gebruikers, maar zal spoedig ook op 
dit platform draaien.

YachtFocus.com
T: 020-4560995, www.YachtFocus.com

YachtFocus lanceert BotenApp op 
Android

Rust beter hangen dan de oude naam, 
die vaak verschillend werd gebruikt. De 
naamswijziging is aangegrepen voor 
het volledig vernieuwen van de website 
www.vaarkracht.nl. Ook is het e-mail-
adres veranderd in info@vaarkracht.nl.

Vaarkracht
T: 06-24332443, www.vaarkracht.nl

Het waterrecreatiebedrijf RFU Jachtspeci-
alist ontwikkelt zich alsmaar door. De deze 
zomer geopende sloepenhaven (deels 
overdekt) bij het tankstation, de goede 
aanloop van gasten naar de B&B “Pen-
sion Op’e Koai” en de aanleg van cam-
perplekken aan de jachthaven hebben het 
recreatieve gedeelte van het bedrijf een 
flinke boost gegeven. Yke Hokwerda legt 
uit: “Hoofddoelstelling van RFU blijft altijd 
het ‘ontzorgen’ van booteigenaren. Dat 
betekent bij RFU dat men onbezorgd kan 
genieten van al het mooie dat de jachtha-
ven in combinatie met winterberging en 
‘veel-kennis-in-huis’ te bieden heeft.” Om 
dit alles nog completer te maken heeft 
RFU haar team versterkt en een hal aan 
het hoofdterrein ingericht als ‘showroom’, 
waar vanaf heden een eigen ‘in-house’ 
makelaar de watersporter op professio-
nele wijze kan begeleiden bij een eventu-

RFU in Jirnsum tilt waterrecreatie en 
professionele botenverkoop naar 
hoger niveau

ele aan- of verkoop van een boot. Deze 
samenwerking is RFU aangegaan met Jan 
Smits van Goliath Makelaardij, voorheen 
actief in Heeg, daarvoor in het Aquaverium. 
Hokwerda over de nieuwe kracht: “Goliath 
is een wereldwijd vertegenwoordigd ver-
koopkanaal en heeft een zeer gevarieerd 
aanbod van boten in bemiddeling. Jan 
Smits zit al meer dan 10 jaar in het vak  en 
is daarmee één van de makelaars met de 
meeste ervaring bij deze organisatie. Naast 
het verkopen van schepen, werkt hij graag 
‘met zijn handen’ en dus zult u hem ook 
wel eens in zijn overall aantreffen. Naast 
de makelaardij verhuurt Smits ook Draken. 
Ook heeft hij een elektrisch aangedreven 
aluminium sloep op de markt gebracht.”

RFU Jachtspecialist
T: 0566-601881
www.rfu-jachtspecialist.nl

gen worden gegeven die alle passanten 
gratis kunnen volgen. Uiteraard is er ook 
een grote reeks aan bijzondere primeurs te 
zien, waaronder de volledig in koolstof ge-
bouwde nieuwe zeilboot ‘Booty’ – een joint 
venture tussen scheepswerven Jan van 
Damme uit Zeebrugge en gerenommeerd 
jachtontwerper Frans Maas uit Breskens. 
Naast de ruim 200 trailerbare boten staan 
ook grotere motorjachten en ruim 40-voet 
grote zeiljachten zoals Hallberg-Rassy te 
wachten op een mogelijke nieuwe eige-
naar. De beurs wordt gehouden van 14 tot 
en met 16 februari en van 20 tot en met 22 
februari 2015 in Flanders Expo Gent. Ope-
ningstijden en toegangsprijzen vindt u op 
de website van de show.

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


