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PERSBERICHT
Karyvo vergroot marktpositie als distributeur Jet Thruster
succes na de ontwikkeling en het op de markt brengen van de Jet Thruster, samen met producent Holland
Marine Parts uit Dordrecht. Om de binnenlandse markt beter te kunnen bedienen, hebben beide partijen
organisatorische maatregelen genomen om de huidige en nog te verwachten groei aan te kunnen.
Karst Braaksma is van het begin af aan nauw betrokken geweest bij de technische ontwikkeling van het Jet
Thruster systeem, dat een even stil als serieus alternatief biedt voor de boeg- en hekschroef in de pleziervaart. Het
systeem, dat werkt met waterdruk, wordt steeds vaker toegepast in motor- en zeiljachten. Voor bestaande jachten
en ook als fabrieksoptie bij verschillende jachtbouwers. Eind 2013 is besloten de aanpak drastisch te wijzigen.
Karyvo, het bedrijf van echtpaar Karst en Yvonne Braaksma, was al distribiteur voor het noorden van het land, het
gebied is nu uitgebreid door een schuine lijn te trekken op de kaart over Amsterdam tot aan Limburg. De dealers
en werven onder die lijn blijven bediend worden door HMP.
Ontwikkeling
Karst Braaksma: “Er speelt nog iets mee. Ik ben een man van de praktijk die zich graag bezighoudt met het
verder ontwikkelen van het product en anderen wil instrueren over de optimale inbouw van de Jet Thruster. Door
de toegenomen drukte kreeg ik daar steeds minder tijd voor. Yvonne deed al de administratie en hielp waar het
kon mee naast haar intensieve baan. We hebben nu het roer omgegooid, we zijn van ‘n eenmanszaak een V.O.F.
geworden waarin zij fulltime deelneemt en ook de in- en verkoop en de communicatie voor haar rekening neemt.
Yvonne: “Het was altijd al onze droom om het bedrijf op deze manier gezamenlijk te runnen. Het was wel even
slikken om een goede baan op te geven, maar ik zie het als een droom die eerder is uitgekomen. Hiermee geef ik
Karst de gelegenheid om te doen waar hij het beste in is; ontwikkeling en kennisoverdracht.” Karst: “Op onze locatie
hebben we een volwaardig kantoor gebouwd en we zijn nu altijd bereikbaar. Samen met onze twee uitstekende
medewerkers, zij hebben de inbouw in de praktijk geleerd, kunnen we de groei aan en de dealers, werven en
jachtservicebedrijven in ons gebied actief bewerken.”
Internationaal
Voor HMP is het overdragen van een deel van het werk aan Karyvo geen overbodige luxe. Naast de groei op
de Nederlandse markt is de Jet Thruster ook internationaal een succes. Het geeft HMP de gelegenheid meer
aandacht aan deze groeimarkt te kunnen schenken. Met de nieuwe opzet blijft Karst Braaksma internationaal
betrokken. Karst: “Omdat de Jet Thruster in de nieuwbouw wordt geïnstalleerd, is ook daar vraag naar technische
kennis. Zo ben ik naar Zwitserland geweest voor Mastercraft die het systeem als fabrieksoptie levert. Door samen
met een team het systeem in te bouwen in een aantal schepen, hebben zij geleerd hoe het moet en kunnen ze het
nu zelf. We leveren voor die schepen trouwens maatwerkpakketten die stekkerklaar zijn. De kracht van HMP en
Karyvo? We leveren het pakket én technische ondersteuning, daar gaat het om wil je er alles uithalen wat erin zit.”
Door de nieuwe opzet is er weer ruimte voor producttrainingen voor (nieuwe) Jet Thruster dealers; zij kunnen zich
aanmelden via www.karyvo.nl of www.hollandmarineparts.nl.
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Jet Thruster Distributor en Dealers

Manufacturer: Holland Marine Parts, Dordrecht
Distributor: Karyvo, Sneek
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