
Nu de coronamaatregelen versoepe-
len en iedereen snakt naar vr§heid 
voelen ze b§ Sleeuw§k Yachting de 

vakantie naderen. De zomer lonkt en nog 
meer dan vorig jaar ligt gaan we een zorgen-
loos watersportseizoen tegemoed.

‘De watersport zit geweldig in de li¥’, zegt 
Gordon Sturhoofd, makelaar en eigenaar 
van Sleeuw§k Yachting. ‘We kr§gen heel 
veel vraag naar boten.’ Sleeuw§k Yachting 
hee¥ een jachthaven met b§na 200 lig-
plaatsen, waarvan de hel¥ in de verkoop 
ligt. De andere hel¥ z§n plekken die worden 
verhuurd. De ligging van Sleeuw§k Yachting, 
tussen Gorinchem en Breda langs de A27, is 
uniek. ‘We zitten aan de Merwede, een groot 
vaarwater, tussen Utrecht en Breda. Je kunt 
hier zonder sluizen en bruggen overal in 
Nederland naartoe varen. We zitten dicht b§ 
de Biesbosch, de Maas en de Waal. De auto-
snelweg A27 is vlakb§, waardoor mensen niet 

30 jaar ervaring  
in scheepsmakelaardij  
en verhuur van ligplaatsen
Door z§n gunstige ligging en gedegen aanpak is het Nederlandse Sleeuw§k Yachting 
ook voor Belgen een adres om te onthouden.
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lang hoeven te zoeken om ons te vinden.’
Sleeuw§k Yachting is een erkende internatio-
nale jachtmakelaar met dertig jaar ervaring. 
Het kantoor is gespecialiseerd in de make-
laard§ van luxemotorjachten en motorsche-
pen van na het bouwjaar 2000. ‘Boten van 
tien tot twintig meter en vanaf 100.000 euro 
tot een miljoen euro, zeg maar. We hebben 
een zeer brede internationale klantenkring 
met heel veel Belgische kopers en verkopers. 
Die interesse vanuit België zien we ook b§ de 
verhuur van onze ligplaatsen.’

Naast de verhuur van ligplaatsen en bemid-
deling b§ de verkoop van motorboten 
beschikt Sleeuw§k Yachting ook over een 
jachtservice voor reparaties en onderhoud.
‘Water is m§n passie en ik vind het ook heel 
leuk om met mensen om te gaan, m§n ken-
nis over te dragen en te helpen b§ de juiste 
aankoop van een schip’, zegt Sturhoofd. ‘W§ 
regelen alles - taxaties, papierwerk, in- en 

uitschr§ven, speci³eke boten zoeken enz. 
Mensen hoeven op deze manier alleen maar 
met het varen en de watersport bezig te z§n. 
Verkopers willen natuurl§k de beste pr§s voor 
het jacht dat ze te koop stellen. Dat vraagt om 
een gespecialiseerde makelaar met kennis 
van zaken. Eén die snel onderkent welke spe-
ci³caties een jacht aantrekkel§k maken voor 
een potentiële koper. Zo’n jachtmakelaar is 
Sleeuw§k Yachting.’

De combinatie van de verkoop van boten, de 
verhuur van ligplaatsen en de jachtservice 
gekoppeld aan een jarenlange traditie en een 
warme aanpak maakt van Sleeuw§k Yachting 
een b§zondere partner voor wie aan water-
sport doet. ‘Ik denk dat w§ als bedr§f uniek 
z§n. Er z§n niet veel bedr§ven die op deze 
manier boten verkopen en bemiddelen. Dus 
mensen bl§ven terugkomen’, zegt Sturhoofd. n

Alle info op: www.sleeuw�kyachting.nl
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