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Gratis innovatietesten bii MARIN
AntiRoll (AntiRoll BV) en Foil Assist

liseren. Zo maken we schepen

stelde testperiodes van twee

met Hull Vane (Van Oossanen Naval

schoner en slimmer. Daarnaast

weken beschikbaar voor mari-

Architects BV). Buchner: "Met

testen we een slim installaliesys-

tieme mkb'ers met innovatieve

ons aanbod wilden we maritieme

teem voor grote windturbines, een

ideeën. Die kunnen gedurende

innovatie in Nederland stimuleren.

heel nieuw concept voor drijvende

die twee weken hun innovatieve

Dankzij deze voorstellen gaat

windturbines in nog dieper water

concept gratis testen. MARIN

dit lukken. Er is een vleugel die

en een futuristisch asymmetrisch

selecteerde zes ideeën uit twintig

zowel brandstof bespaart als

schip voor het onderhoud van dit

aanmeldingen. Op een feestelijke

scheepsbewegingen vermindert,

soort windturbines. Aan het testen

aftrap bood MARIN-directeur Bas

een slimme vin die slingerbewe-

en verbeteren van dit soort ideeên

Buchner de geselecteerde onder-

gingen reduceert en een klep die is

dragen wij als MARIN graag bij."

nemers symbolisch een cheque

ontwikkeld om de voortstuwing van

aan. Alle proeven zijn vertrouwelijk

binnenvaartschepen te optima-

Onderzoeksinstituut IVARI

N

www.marin.nl

en de kennis die wordt opgedaan

tijdens de proeven is van de
mkb'ers zelf. Elk graLis lestpÍoject
heeÍt een waarde van € 40.000,-.
De zes geselecïeerde bedrijven
zijn Campaign Runner (Sea Support

B.V), MonoBaseWind (Herm
Bussemaker), EcoTLP (Mocean

Offshore BV), Bennik Flexible
Waterlock (Cybernetica BV),

Sanzi Yacht Charter
Sandra Zipp-Reineman nam Kroon Yacht Service

samenstellen van een stijl- en sfeervol scheeps-

over. Zij zet het bedrijf voort op dezelfde locatie op

interieur. Het bedrijf kan dit uitvoeren voor nieuw

bedrijvenpark 't Ges te Sneek. De naam veranderde

te bouwen boten of bij de refit van een bestaand

in Sanzi Yacht Charter. Het accent bij Sanzi Yacht

motor- of zeiljacht.

Charter ligt op de verhuur van luxe motorjachten en

www.sanziyachtcharter. nl

het verzorgen van Iuxe vaarvakanties in Nederland.
De vloot bestaat uit tien motorjachten van Jetten

Yachting, Thomasz Yachts en Noblesse Yachts. Sanzr
Yacht Charter biedt ook motorjachten aan voor de

verkoop. Dat gebeurt via een buy & charter concept.
Éen bedrijf of particulier investeert daarbij in een
nieuw oÍ gebruikt motorjacht. Het jacht krijgt een

plaats in de vloot van Sanzi Yacht Charter en genereert opbrengsten uit de verhuur. Naast de verhuur-

activiteiten is Sanzi werkzaam als adviseur voor het
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