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Batterijfabrikant Varta brengt een nieu-
we batterij gebaseerd op een intelligen-
te technologie op de markt. De Varta 
Professional Deep Cycle AGM met
Absorbent Glass Mat-technologie (AGM)  
is speciaal ontwikkeld voor gebruik op 
de nieuwste elektrische boten, jachten 
en campers. Leverancier De Hoeve 
Multipower licht toe: “Het gebruik van de 
nieuwe glasvezeltechnologie maakt de 
batterijen nog cyclusvaster, sneller op-
laadbaar en krachtiger.” Glasvezel zorgt 
voor een langere levensduur van de batte-
rij. Het oefent een gelijkmatige hoge druk 
uit op de platen, waardoor het verlies van 
plaatmateriaal tot een absoluut minimum 
wordt gereduceerd. Bovendien kan het 
zuur niet schiften, omdat het voortdurend 
volledig door de glasvezels wordt opge-
nomen. Dit betekent een langere levens-
duur van de batterij en een beter behoud 
van de capaciteit. Een startbatterij wordt 
gekenmerkt door het vermogen om veel 
stroom te generen tijdens korte periodes, 
terwijl een voedingsbatterij juist regel-
matig diepontladingen moet aankunnen 
zonder daarbij beschadigd te raken. De 
Varta Professional Deep Cycle AGM be-
schikt over beide eigenschappen. De 
batterijen zijn verkrijgbaar via de dealers 
van De Hoeve Multipower, specialist in 
mobiele energiesystemen die geschikt 
zijn voor diverse toepassingen. Kijkt 
u op de site www.optima-batteries.nl 
voor het uitgebreide dealernetwerk.

De Hoeve Multipower
T: 0416-693155
www.optima-batteries.nl

Nederland is een jachtmakelaardij rijker. 
Eind april 2015 startte Okke Hooites zijn 
internationaal opererende jachtmake-
laardij Orange Yachting, gericht op zeil- 
jachten, motorjachten en in het bijzonder 
ook sloepen. Het kantoor is gevestigd op 
Jachthaven Jonkman aan de Kagerplas-
sen in Sassenheim, direct aan de A44 
in het hart van de Randstad. Een groot 
deel van het bootaanbod ligt hier aan de 
verkoopsteigers, maar de eigenaar kan 
er ook voor kiezen om vanuit de eigen 
ligplaats te verkopen. Hoewel de jacht-
makelaardij nieuw is, draait Hooites zelf 
al jaren mee in de botenbranche en heeft 
daarmee een uitgebreid netwerk in bin-
nen- en buitenland opgebouwd.  Als 
belangrijke speerpunt voor Orange 
Yachting noemt hij niet alleen ‘succes’ 
maar ook ‘vertrouwen’. Hooites legt uit: 
“Bij de bootverkoop is het vertrouwen in 
elkaar essentieel. Orange Yachting is de 
jachtmakelaardij die uw vertrouwen ver-
dient.  Advies is bij ons geheel vrijblijvend, 
dus zonder enige verplichting. Hiervoor 
zijn wij zeven dagen in de week beschik-
baar. Voor Nederlanders met een boot in 
het buitenland hebben wij een speciaal 
en uniek concept. Wie daar meer over wil 
weten, kan ons altijd even bellen.” En ook 
voor een nieuwe boot kan men bij Orange 
Yachting terecht. Orange Yachting is na-
melijk actief als dealer van Elan motor-
jachten en Centaur zeilboten. Daarnaast 
is ze recent benoemd tot verkoop- en 
servicepunt van Bootzeil dekzeilen. “Bin-
nen twee weken kunnen wij de boot van 
een nieuw dekzeil voorzien,” aldus Hooites. 

Orange Yachting
T: 06-24805175 
www.orangeyachting.nl
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Dat watersport beslist geen saaie of een-
tonige bezigheid is, dat wordt op 20 en 
21 juni bewezen tijdens de eerste editie 
van de IJsseldelta Marina Watershow. 
Het belooft een groot spektakel te wor-
den op de jachthaven van Hattem, die 
sinds januari 2015 in handen is van René 
Jorna en Marie-Sophie Jorna-Krekel-
berg. Bezoekers vinden er een presenta-

Hattem houdt eerste  
IJsseldelta Marina Watershow

tie van nieuwbouw jachten en first-class 
gebruikte jachten, maar ook proefvaar-
ten, rondvaarten, een lounge met een 
wijnproeverij en hapjesbar en optredens 
van het Hanze Shanty Festival. Toegang 
tot het evenement is gratis.

Schepenkring Hattem
www.ijsseldeltamarina.nl

Hoorn maakt zich op voor alweer de 
zevende editie van de grootste gebruikte-
botenbeurs van ons land. In het weekend 
van 21 tot en met 23 augustus ligt de ha-
ven van de oude Zuiderzeestad vol boten 
te koop van jachtmakelaars, werven en 
particulieren. In 2015 vindt de beurs als 
vanouds plaats in de gezellige oude bin-
nenhavens en in de daarnast gelegen 
Karperkuil. Diverse werven en jachtma-
kelaars hebben hun posities vastgelegd. 
Ook particulieren leggen hun boot aan in 
Hoorn in de hoop dat één van de duizen-
den bezoekers hun vaartuig mee naar huis 
zal nemen. Deze particuliere verkopers 
profiteren direct van een gratis Quickscan 
door een expert van de ANWB, uitgevoerd 
door CED Claim Experts en adverteren 
hun boot eenmalig gratis in YachtFocus 
Magazine en de Waterkampioen. Net als 

Particulieren schrijven volop in voor 
Gebruikte-Botenbeurs Hoorn

voorgaande jaren worden er tweehonderd 
boten verwacht, in alle soorten, maten en 
prijsklassen. Gedurende het hele weekend 
zorgt de organisatie van de West-Friese 
Waterweken voor tal van attracties rondom 
het beursterrein en ook de horeca en win-
kels in de monumentale binnenstad dra-
gen bij aan de gezelligheid. De Gebruikte 
Botenbeurs Hoorn 2015 is een initiatief 
van de Gemeente Hoorn, CED Claim Ex-
perts, botensite YachtFocus en Fletcha 
Events met ondersteuning van Kuiper Ver-
zekeringen. Toegang tot de beurs is gratis. 
Wilt u zelf ook deelnemen? Ga dan naar 
www.gebruiktebotenbeurs.nl of gebruik 
het formulier verderop in dit magazine.

Gebruikte-Botenbeurs Hoorn
T: 020-4560995
www.gebruiktebotenbeurs.nl
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BestBoats nu ook kantoor in Well

BestBoats International Yachtbroker 
heeft sinds 1 mei 2015 alle activiteiten 
met betrekking tot de makelaardij van 
gebruikte boten overgenomen van haar 
partner Valckx Watersport in Well. Arie 
Drenth, directeur van BestBoats Inter-
national Yachtbroker, heeft ruim 25 jaar 
ervaring in de jachtmakelaardij als eige-
naar van een groot watersportcentrum in 
Midden-Limburg. Naast de makelaardij 
in gebruikte boten heeft Drenth ook vele 
jaren nieuwe jachten verkocht als dealer 
voor gerenommeerde werven. BestBoats 
onderscheidt zich op het gebied van on-
line marketing en presentatie en heeft ook 
een eigen vestiging in Berlijn. De jacht-
makelaardij bedient dan ook niet alleen 

Nederland, België en het Duitse Ruhr-
gebied, maar ook het watersportgebied 
rondom de stad Berlijn. Arie Drenth: “Wij 
zijn erg trots op de samenwerking met 
Valckx Watersport en zijn blij dat wij deze 
mooie locatie ook als verkooplocatie van 
BestBoats mogen aanbieden. De ko-
mende tijd zal ook het terrein, het kantoor 
en een gedeelte van de website worden 
aangepast aan de BestBoats ‘look and 
feel’. BestBoats blijft zich de komende 
jaren ontwikkelen en uitbreiden over een 
andere boeg. Wij zijn er klaar voor!”

BestBoats
T: 06-13790509 
www.bestboats.nl

Over een paar maanden is het feest in Can-
nes. Op 8 september is de Franse stad aan 
de Côte d’Azur klaar voor de opening van 
de 6-daagse boatshow Cannes Yachting 
Festival, waar YachtFocus ook aan deel-
neemt. De deelnemende werven hebben al 
140 nieuwe boten aangekondigd als Fran-
se primeur, Europese primeur of zelfs we-
reldprimeur. De Italiaanse scheepswerven 
steken met kop en schouders boven de 

Al 140 primeurs aangemeld voor 
Cannes Yachting Festival 2015 

andere landen uit, zij geven aan 60 nieuwe 
modellen te presenteren, gevolgd door hun 
Amerikaanse collega’s met 17 primeurs en 
de Fransen zelf met 15 primeurs. Onder de 
140 jachten vallen 85 wereldprimeurs. Bent 
u benieuwd welke jachten dit zijn? Kijk dan 
op www.cannesyachtingfestival.com

Cannes Yachting Festival
www.cannesyachtingfestival.com


