
Watersportnieuws | Algemeen Watersportnieuws | Algemeen

Voor nieuws over 
motorboten zie pagina 84

Voor nieuws over 
zeilboten zie pagina 36

Voor nieuws over sportboten en 
sloepen zie pagina 72

YachtFocus Magazine 130 • www.yachtfocus.com nieuwe boten - gebruikte boten YachtFocus Magazine 130 • www.yachtfocus.com nieuwe boten - gebruikte boten10 11

Vetus introduceert een nieuwe flexibele 
koppeling, genaamd de Combiflex. Deze 
nieuwe koppeling combineert de beste 
eigenschappen van de bekende Bullflex 
en Uniflex koppelingen en is bovendien 
zeer scherp geprijsd. Een sterk punt is 
de perfecte centrering van de schroefas. 
Daar waar het zuiver uitlijnen van de mo-
tor en de schroefas vaak een tijdrovende 
bezigheid is, maakt de Combiflex het de 
installateur gemakkelijk. Zelfs bij een uit-
lijnfout van maximaal 2 graden, blijft de as 
perfect gecentreerd op de flens van de 
keerkoppeling. Hiermee is het een ideale 
flexibele koppeling voor een schroefas 
met een zwevende schroefasafdichting 
en een motor op flexibele steunen. Tor-
sietrillingen die ontstaan bij wisselingen 
van belasting of het gevolg zijn van het 
ongelijkmatig lopen van de motor wor-
den efficiënt gedempt dankzij het zeer 
soepele rubberelement. De niet-conische 
klemnaaf zorgt voor een probleemloze 
montage en demontage. Ook zijn dure 
bewerkingen aan het uiteinde van de as, 
zoals conisch draaien en een spiebaan 
steken, niet meer nodig. De as is een-
voudig op de juiste lengte te maken. De 
nieuwe Combiflex flexibele koppeling is 
beschikbaar voor assen met een diame-
ter van 25 mm of 30 mm en heeft een 
4” flens die past op de gangbare model-
len keerkoppelingen. Voor diverse andere 
merken keerkoppelingen zijn passende 
tussenflenzen leverbaar.

Vetus
T: 088-4884700
www.vetus.nl

Uit onderzoek onder exposanten, beurs-
bezoekers en watersporters is gebleken 
dat er voldoende draagvlak is voor de 
twee watersportbeurzen HISWA RAI en 
HISWA te water. Organisatoren RAI Am-
sterdam en HMM Exhibitions BV hebben, 
op verzoek van de branche, zorgvuldig 
de haalbaarheid van één combinatie-
evenement onderzocht. Exposanten en 
bezoekers blijken enthousiast te zijn over 
een combi-evenement maar de menin-
gen over de gewenste periode lopen ech-
ter te sterk uiteen. Een belangrijk deel van 
de exposanten heeft zo’n sterke voorkeur 
voor een bepaalde periode dat er geen 
gezamenlijk moment voor alle water-
sportsegmenten te vinden is. Dat recht-
vaardigt de conclusie dat er in feite twee 
markten worden bediend. Het onderzoek 
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HISWA-beurzen blijven twee aparte 
beurzen

Watersportcentrum Aquaverium in Grou 
belooft weer een paradijs voor iedere 
watersportliefhebber te worden. On-
dernemers Wels Watersport en Jacht-
bemiddeling Sneekerhof waren de ne-
gatieve publiciteit rondom het gebouw 
zat en kwamen in actie. “Nog maar kort 
geleden zijn de laatste min of meer sto-
rende factoren mooi weg gewerkt en is 
de nieuwe start begonnen. Er wordt nog 
verder opgebouwd maar je ziet het stra-
len en ieder watersporthart gaat weer 
sneller kloppen,” aldus de ondernemers. 
“De permanente botenshow biedt de op 
een na grootste collectie boten aan en 
is daardoor een prima plaats om de boot 
te verkopen. De watersportwinkel heeft 
voor iedereen wat hij zoekt, of kan het 

Frisse wind waait door het 
Aquaverium

vrijwel altijd snel leveren. Ook eigen pro-
ducties lopen straks van stapel. Heel 
bijzondere varende vakantiehuisjes en 
unieke weekendkruisers worden onder 
eigen naam geproduceerd.” Verder vindt 
men in het Aquaverium dienstverleners 
zoals zeil- en tentenmaker Frisian Sails 
en is er een winterberging voor boten, 
campers en caravans. Voor de doe-het-
zelver biedt het Aquaverium straks volop 
gelegenheid om binnen zelf aan hun 
schip te werken en ook buiten komen 
speciale faciliteiten.

Jachtbemiddeling Sneekerhof
T: 0566-620058
www.jachtbemiddelingsneekerhof.nl

Westfriesland viert ook deze zomer haar 
‘waterfeest’. Van 23 juli tot en met 29 
augustus worden er elk weekend festivi-
teiten in, langs en op het water van West-
friesland georganiseerd. Achtereenvolgens 
vormen Enkhuizen, Opmeer, Medemblik, 
Stede Broec, Drechterland, Hoorn en Kog-
genland het podium voor waterspektakel. 
Dit jaar staan de Westfriese Waterweken in 
het teken van de handelsgeest en de VOC. 
Het aanbod is weer groot met onder meer: 
concerten op het water, drakenbootraces, 
een nautische markt in VOC-stad Hoorn 
en het waterpark van oud-olympisch kam-
pioen windsurfen Stefan van den Berg. In 
Enkhuizen en Medemblik kan men dineren 
aan de waterkant en in Koggenland komt 
een drijvende VOC-markt. Ook voor kin-
deren is er van alles te doen zoals zeilen, 
suppen, banaan varen, buikglijden en een 
slootjes safari. Belangrijk onderdeel van de 
feestweken is de gebruikte-botenbeurs die 
van 21 tot en met 23 augustus wordt ge-
houden in Hoorn. Op pagina 32 leest u hier 
meer over.

Data 2015
Enkhuizen: 23 t/m 26 juli
Opmeer: 1 augustus
Medemblik: 7 t/m 9 augustus
Stede Broec: 15 augustus
Drechterland 16 augustus
Hoorn: 21 t/m 23 augustus
Koggenland: 29 augustus

www.gebruiktebotenbeurs.nl
www.westfriesewaterweken.nl

Westfriese 
Waterweken 
2015 met een 
gevarieerd 
programma 
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Spring mee met EOC

EOC scheepsverzekeringen is springle-
vend. De onderlinge scheepsverzekeraar 
doet veel meer dan alleen de premie laag 
houden, snel uitkeren en informatie over 
preventie geven. De leden van EOC ver-
dienen iets extra’s en daarom heeft EOC 
nu een springkussen laten maken, in de 
vorm van een schip. Voor alle leden be-
tekent dit dat ze geheel gratis het spring-
kussen in Meppel kunnen ophalen voor 
een evenement dat met watersport in 
de breedste vorm te maken heeft. Denk 
aan een jubileumfeest, havendagen of de 
bijeenkomst van een watersportvereni-
ging. Het EOC springkussen is gratis te 
leen voor alle EOC leden. Zij dienen het 
springkussen zelf op te halen en terug te 
brengen in Meppel. Er moet een borg-
som van honderd euro, identiteitsbewijs 
en kentekenplaat voor de aanhanger 

meegebracht worden. Geïnteresseerden 
kunnen een e-mail met hun aanvraag 
sturen naar info@udingamedia.nl. Daarna 
wordt contact opgenomen om te zien of 
het springkussen voor de gewenste peri-
ode beschikbaar is.

EOC scheepsverzekeringen
T: 088-6699500
www.eoc.nl

De jachthavens Marina Cape Helius en 
Marina Hellevoetsluis hebben duurzaam-
heid hoog in het vaandel staan. Ondanks 
de toenemende drukte vanwege het zon-
nige weer, maakten beide jachthavens 
graag tijd vrij om mee te doen met de 
‘duurzaam ondernemen estafette’ van de 
gemeente Hellevoetsluis. Stichting Stimular 
bezocht de twee jachthavens en bracht in 
beeld welke maatregelen al zijn uitgevoerd 
en waar nog besparingsmogelijkheden lig-
gen. Uit de analyse van de energiefacturen 
door Stimular, blijkt dat bij Marina Cape 
Helius het elektriciteitsverbruik sinds de 
bouw is gedaald, terwijl het gebruik van de 
jachthaven blijft toenemen. Kees Broere: 
“Deze besparing hebben we bereikt door 

bewegingsmelders te plaatsen bij de dou-
ches en toiletten. Nu blijft het licht blijft nooit 
meer onnodig branden.” Ook Marina Hel-
levoetsluis heeft maatregelen genomen om 
onnodig elektriciteitsverbruik tegen te gaan. 
Van Vliet: “Apparaten die we niet of weinig 
gebruiken zet ik bij vertrek uit. De waterkoe-
ler heb ik zelfs helemaal uitgezet, omdat we 
die eigenlijk nooit meer gebruiken.” Beide 
havens hebben een deel van de verlichting 
vervangen door led-lampen.

Marina Cape Helius 
www.marina-capehelius.nl
Marina Hellevoetsluis
www.marinahellevoetsluis.nl

Jachthavens in Hellevoetsluis maken 
vaart met energiebesparing

heeft voor beide organisatoren veel nut-
tige informatie opgeleverd. Directeur 
HMM Exhibitions Paul Boomsma: ”We 
vinden het erg jammer dat het niet haal-
baar blijkt. Maar het onderzoek heeft ons 
wel zicht gegeven in de drijfveren van zo-
wel exposanten als bezoekers. Hierdoor 
kunnen we de markt beter bedienen en 
daarvan zullen onze toekomstige beurzen 
profiteren. Ook gaan wij bespreken of op 
bepaalde terreinen beter samengewerkt 
kan worden.” De eerstvolgende HISWA 
te water vindt plaats van 1 tot en met 6 
september 2015 in Amsterdam Marina 
en de HISWA RAI is van 16 tot en met 20 
maart 2016.

www.hiswatewater.nl
www.hiswarai.nl


