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Boot Düsseldorf start video-wedstrijd
voor fanatieke watersporters

Giga-boatshow Boot Düsseldorf trapt
in januari wederom een nieuw watersportjaar af. Jaarlijks brengt de beurs de
nieuwste watersporttrends in beeld, dit
keer daagt ze de bezoekers uit om de
eigen watersportervaringen zelf op beeld
vast te leggen en in te zenden. Tot en
met 15 december 2015 kunnen watersporters hun mooiste, stoerste, snelste
of juist meest ludieke, oftewel ‘beste’

video opsturen. “Laat ons zien waarom
jij zo enthousiast bent over de watersport,” zo luidt de opdracht. Uploaden
kan in diverse categorieën variërend van
zeilen, motorboten, superjachten, duiken, vissen, peddelen/kanoën, suppen,
windsurfen, kitesurfen, wakeboarden
tot familievakanties op en aan het water.
Binnen elke categorie wordt een winnaar verkozen die een Düsseldorf Video
Award krijgt uitgereikt. Op zondag 24 januari vindt de officiële ceremonie plaats,
uiteraard op de boatshow in Düsseldorf.
De eerste video’s zijn al zichtbaar op de
website.
Boot Düsseldorf
www.award.boot.de

Gerenoveerde Koningssloep straalt
in Scheepsvaartmuseum

Australisch
lifestyle-merk
introduceert
‘lekker’ snelle
sloep
Het Australisch lifestyle-merk Lekker, in
Nederland bekend van Lekker Bikes,
heeft na een succesvolle entree op de
Australische botenmarkt een sloep ontworpen speciaal voor de internationale
botenmarkt: de Damsko 750. De Damsko 750 is vanaf de kiel af aan een nieuw
ontworpen schip. Belangrijk bij het ontwerp is de essentiële functionaliteit die
samengebracht wordt met unieke esthetische lijnen. Hierdoor springt de Damsko direct in het oog door haar unieke
zeeglijn. Behalve het unieke uiterlijk, bezit de sloep goede vaareigenschappen.
Zo is er een innovatief onderwaterschip
ontwikkeld, waardoor ook op onstuimig
open water gevaren kan worden, zonder
in te boeten op stabiliteit, comfort en
veiligheid. Hierdoor is de boot niet alleen
geschikt om rustig door de Amsterdamse grachten te varen, maar kunnen er
ook tochten gemaakt worden door heel
Nederland.
Lekker Boats
T: 06-30371616
www.lekkerboats.com
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De Koningssloep is terug. Na een ingrijpende renovatie is het schip na lange tijd
weer te bewonderen in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Ze is te vinden
aan de museumsteiger in het speciaal
ontworpen schiphuis. De restauratie zelf
nam ongeveer anderhalf jaar in beslag,
met enkele tussenpauzes. Door de herinrichting van het museum, waardoor er
weinig ruimte was voor het topstuk, was
de sloep echter ruim acht jaar niet toegankelijk voor het publiek. Het 17 meter
lange schip is tussen 1816 en 1818

gebouwd op de Marinewerf in Rotterdam,
waarmee de sloep al bijna tweehonderd
jaar oud is. Inmiddels is de Koningssloep
zo’n 30 keer ingezet voor staatsbezoeken en andere officiële gelegenheden. De
laatste keer was in 1962 tijdens het zilveren huwelijksfeest van Koningin Juliana
en Prins Bernhard.

Het Scheepvaartmuseum
T: 020-5232222
www.hetscheepvaartmuseum.nl

YachtFocus Magazine 133 • www.yachtfocus.com nieuwe boten - gebruikte boten

nieuwe sloepen/sport | 79

