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DMS Holland
T: 085-2010095
www.dmsholland.com

rustingen is er dit jaar ook aandacht voor
kanovaren, bootonderhoud, jachtcharters
en vaargebieden in Denemarken. Dit laatste komt door het partnerschap dat de
beurs dit jaar met Denemarken is aangegaan. Hiermee verwacht de beurs haar
positie als één van de grootste botenbeurzen in Noord-Europa te versterken.

HISWA te water
www.hiswatewater.nl
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HISWA Vereniging
www.hiswa.nl

ziet. Met informatie over de accu-inhoud,
de landaansluiting, de WhisperPower generator, de omvormer en de acculader. Alle
energieapparatuur kan door dit overzichtelijke en goed leesbare systeempaneel centraal bediend worden. De WhisperTouch
panelen kunnen ook worden aangesloten
op andere boordapparatuur waaronder de
brandstofmeter of het navigatiesysteem.
Verder zal WhisperPower de AC PowerCube, een hoogvermogen sinus omvormer
tentoonstellen. De AC PowerCube is een
professionele omvormer geschikt om het
hele 230V boordnet, zonder draaiende generator, van stille stroom te voorzien.

Nederlandse topzeilster Carolijn
Brouwer opent HISWA te water 2015

Carolijn Brouwer, Nederlands trots bij
de Volvo Ocean Race met Team SCA,
opent op 1 september de HISWA te
water. Carolijn zal om 11.00 uur de watersportbeurs openen door zich te laten

€ 115.427,- goed verkocht. “Eindelijk weer
booming business”, aldus Michael Steenhoff, manager Bedrijfsgroep makelaars van
HISWA Vereniging. “2015 belooft een mooi
jaar te worden. Want het herstel lijkt nu
structureel te zijn en dat is belangrijk voor
de doorstroming in de markt. We verwachten hierdoor ook een positief effect op de
verkoop van nieuwe jachten.”

WhisperPower toont nieuwste
gadgets tijdens HISWA te Water

Hanseboot
www.hanseboot.de

lanceren van een luchtkussen bij het
zogenoemde Aqua Jumping. “Als deelnemer aan de Volvo Ocean Race ben ik
natuurlijk wel wat gewend, dus deze uitdaging ga ik graag aan”, aldus Carolijn.
Marianne Zwagerman, schrijfster en fervent watersportster, zal het spectaculaire
openingsprogramma begeleiden. De inwater bootshow vindt plaats van 1 tot en
met 6 september in Amsterdam Marina.
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Voor het tweede kwartaal achtereen is de
verkoop van gebruikte boten gestegen.
De jachtmakelaars die zijn aangesloten
bij HISWA Vereniging melden een groei
van 8.6% in aantallen ten opzichte van
het tweede kwartaal vorig jaar. Ook in het
eerste kwartaal van dit jaar was flinke groei
te melden. Toen werden 103% meer motorjachten en 9% meer zeilboten verkocht
dan in het eerste kwartaal van 2014. Vooral duurdere jachten zijn dit kwartaal beter
verkocht dan vorig jaar in dezelfde periode.
De gemiddelde verkoopwaarde van een
motorjacht was € 232.346,-, mede dankzij een paar uitschieters. De gemiddelde
verkooptijd is met 23 dagen afgenomen.
Ook in het zeiljachtensegment werden de
duurdere jachten met een gemiddelde van

WhisperPower
T: 0512-571550
www.whisperpower.com

Fikse korting op
conditiekeuring
bij CED
Watersport
De experts van CED Watersport leggen de
particuliere deelnemers van de gebruiktebotenbeurzen in Hoorn en Gorinchem
dit jaar flink in de watten met hun gratis
quickscans. Wie echter een écht goede
indruk van de technische staat van een
vaartuig wenst, doet er verstandig aan een
uitgebreidere conditiekeuring aan te vragen. Hierbij worden het onderwaterschip
en het bovenwaterschip beoordeeld. Net
als het dek, de kuip en de opbouw, de
romp, de gasinstallatie, de voortstuwing,
elektrische installatie en stuurinrichting.
Tot slot kan er ook een proefvaart worden
gemaakt. De resultaten worden vermeld
in het keuringsrapport. Deze conditiekeuring wordt tijdelijk met € 100,- korting
aangeboden aan alle eigenaren van een
pleziervaartuig (zie pag. 33). Deze promotiekorting is geldig tot en met maart 2016.
CED Watersport
T: 010-2843400, www.ced-watersport.nl

Deze actie is geldig t/m maart 2016

Van 31 oktober tot en met 8 november
2015 worden de Duitsers op de hoogte
gebracht van de nieuwste bootmodellen en watersportproducten, want dan
opent Hanseboot haar deuren. Voor de
56e keer wordt de negendaagse beurs
in Hamburg gehouden. Uiteraard zijn ook
de Nederlandse watersportliefhebbers
welkom om de ongeveer 550 exposanten
in het beursgebouw en in de jachthaven
te bezoeken. Naast de talrijke boten in
alle soorten en maten en de vele bootuit-

HISWA: Watersport blijft populair

TEGEN INLEVERING
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CED WATERSPORT!
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DMS heeft de wind in de zeilen. Bij het
ter perse gaan van dit magazine staat
de teller mogelijk al op 60, maar onlangs
leverde DMS Holland het 50e stabilisatiesysteem. Daarnaast betrok het bedrijf
recent een nieuw bedrijfspand. Patrick
Noor vertelt: “Stilstand is achteruitgang.
Maar niet voor ons. Wij streven juist naar
een zo perfect mogelijke balans. Natuurlijk voor onze systemen maar ook voor
ons bedrijf. Een stabiele onderneming,
‘drijvend’ op innovatie. Ook nu werken
we gericht aan vernieuwing en verbetering. In november tijdens de METS
maken we het resultaat wereldkundig.”
Arnold van Aken, verantwoordelijk voor
de Engineering, licht toe: “We zijn erin
geslaagd aanzienlijke winst te boeken:
hogere betrouwbaarheid, simpeler en uitermate compact. Inbouw van onze stabilisatiesystemen is hierdoor veel makkelijker.” Vanwege de explosieve groei
en innovatiedrang, heeft DMS aan de
Siloweg in ’s-Hertogenbosch een nieuw
bedrijfspand betrokken. Dit pand bevat
ontwikkel- en testruimte, een showroom
en uitgebreide kantoorfaciliteiten. In een
passende maritieme omgeving, pal aan
het water. Patrick Noor: “In de nabije toekomst kunnen onze eindklanten voor de
deur aanmeren.”

Nieuwste boottrends op Duitse
Hanseboot Hamburg

Vraag een conditiekeuring aan via info@ced-watersport.nl
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DMS Holland
met volle kracht
vooruit
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Tijdens de HISWA te water introduceert
WhisperPower drie nieuwe touchscreen
panelen voor de verschillende energiesystemen die het bedrijf uit het Friese Drachten levert. Met het nieuwe WhisperTouch
systeempaneel, leverbaar in 5, 7 en 10
inch, kan de booteigenaar in één oogopslag zien hoe de energiehuishouding eruit

Voor nieuws over
zeilboten zie pagina 38

www.ced-watersport.nl

Vraag een conditiekeuring aan via info@ced-watersport.nl

Kijk voor meer watersportnieuws op:

Voor nieuws over sportboten en
sloepen zie pagina 84

YachtFocus Magazine 131 • www.yachtfocus.com nieuwe boten - gebruikte boten

Voor nieuws over
motorboten zie pagina 102
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