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OMRU Scheepsramen biedt nu de mo-
gelijkheid om haar windschermen te 
bevestigen met gepatenteerde, verbor-
gen scharnieren. “Waar bijna alle wind-
schermen worden bevestigd met schar-
nieren die zichtbaar op het profiel en de 
onderrand worden gemonteerd, doen 
deze zogenaamde Stealth-scharnieren 
van OMRU geen afbreuk aan het de-
sign van het windscherm,” aldus Yvo de 
Ruijter, directeur van OMRU Scheeps-
ramen. “Bijkomend voordeel is dat voor 
de bevestiging van de scharnieren niet 
in de profielen hoeft te worden geboord, 
waardoor de kans op beschadigingen is 
uitgesloten.” De introductie van de ver-
borgen scharnieren is één van de inno-
vaties die deze producent meeneemt in 
de doorontwikkeling van haar luxe, neer-
klapbare windschermen voor de plezier-
vaart. Ook nieuw is het speciale profiel 
dat ervoor zorgt, dat het middenpaneel 
bij een 5- of 7-delig windscherm een-
voudig en soepel naar voren kan wor-
den geklapt. Windschermen van OMRU 
Scheepsramen worden ingemeten met 
behulp van een FlexFrame. Dit ‘dummy-
windscherm’ maakt het mogelijk om de 
hoogte, breedte en schuinte van het 
windscherm geheel naar wens van de 
klant in te stellen. Op die manier wordt 
snel duidelijk wat de mogelijkheden zijn 
en ontstaat er direct een realistisch beeld 
van de toekomstige situatie aan boord. 
Bovendien kan een windscherm van 
OMRU Scheepsramen zodanig worden 
ingemeten dat het nauwkeurig aansluit 
op een al aanwezige boottent.

OMRU Scheepsramen 
T: 0475-551023
www.omruscheepsramen.com 

Ongeacht of u liever de wind in de zeilen 
heeft of juist enorm kunt genieten van het 
geluid van een motorboot, van 26 tot 29 
november 2015 kunnen alle typen water-
sporters zich voorbereiden op het nieuwe 
jaar op Boat & Fun Berlijn. De Berlijnse 
watersporttentoonstelling is een van de 
toonaangevende evenementen met de 
nadruk op de meren, binnenwateren 
en kustwateren. Op 25 november 2015 
opent te beurs met een spectaculaire 
gala-avond. Onder de tentoongestelde 
boten vallen nieuwe motorboten en zeil-
boten, maar ook tweedehands boten. In 
totaal worden er zo’n 500 boten verwacht, 
waaronder ook Duitse, Europese en We-
reldprimeurs. Daarnaast is er aandacht 
voor apparatuur en accessoires, jachtha-
vens en watergerelateerde sporten zoals 
duiken, vissen, wakeboarden en kajak-
ken. Net als vorig jaar reikt de organisatie 
de ‘Best of Boats Awards’ uit. De prijzen 
zijn onderverdeeld in de categorieën: het 
beste voor beginners, het beste voor de 
familie en het beste voor plezier. Nieuw dit 
jaar is de prijs voor  het beste voor de vis-
sport. Dit in aanvulling op ‘Angler World’, 
de ontmoetingsplaats voor vissers op de 
beurs. In nauwe samenwerking met toon-
aangevende fabrikanten in de kano- en 
kajakindustrie is er Discovery World. Be-
zoekers ontdekken hier alles wat kanoën 
te bieden heeft. Om alvast wat ervaring op 
te doen worden cursussen aangeboden 
in een speciaal zwembad.

Boat and Fun Berlijn
www.boot-berlin.de

OMRU Scheeps-
ramen introdu-
ceert verborgen 
scharnieren voor 
windschermen

Wederom veel 
vaarplezier op 
Boat & Fun Berlijn
26 - 29 november 2015

Nautische boekhandel Datema 
Amsterdam verhuist naar Gorinchem
Datema Amsterdam gaat de Neder-
landse hoofdstad verlaten. Na bijna twin-
tig jaar gehuisvest te zijn in één van de 
oude VOC-panden aan de Prins Hen-
drikkade 176/50 in Amsterdam verhuist 
nautische boekhandel Datema Amster-
dam naar een nieuwe nautische locatie 
aan de Lingehaven in Gorinchem. Op 5 
december 2015 om 17.00 uur sluiten 
de deuren op de Amsterdamse loca-
tie om op maandag 11 januari 2016 in 
Gorinchem weer open te gaan. Vanaf 
dan is de boekhandel te vinden op Eind 
15 in Gorinchem. Naast de locatie wor-
den ook de openingstijden gewijzigd. De 
nieuwe tijden worden aangekondigd op 
www.datema-amsterdam.nl. Wat on-
veranderd blijft is het persoonlijk advies. 
Datema Amsterdam is van oudsher een 

Hoe gaat het nu met de producten die nog 
maar enkele jaren geleden in Nederland onder 
de paraplu van Navimo verkrijgbaar waren? 
De Griekse firma Lalizas kocht in 2012 bijna 
alle producten en merken en heeft daarmee 
een sterke comeback gerealiseerd. Ze pro-
duceert inmiddels wereldwijd voor haar net-
werk van maar liefst 106 landen. De bekende 
merken Lofrans, Max Power en NuovaRade 
zijn als vanouds te vinden in de Nederlandse 
gerenommeerde watersportwinkels. Ook het 
merk Lalizas met vooral veiligheidsproducten 
zoals reddingsvlotten en -vesten is inmiddels 
een vertrouwd gezicht en is niet meer weg 

Terug van (nooit) weggeweest: 
Ex-Navimo producten

Nieuwe eigenaar voor House of 
Yachts in Bruinisse

De fullservice jachtmakelaardij House of 
Yachts heeft een nieuwe eigenaar. Marco 
van der Sluis, sinds 2007 actief als jacht-
makelaar bij House of Yachts, heeft het 
directeurschap overgenomen en is sinds 
1 september verantwoordelijk voor het 
dagelijkse reilen en zeilen bij de jachtma-
kelaardij. House of Yachts is een jachtma-
kelaardij, gespecialiseerd in bemiddeling 
van gebruikte kwaliteitszeil- en motor-
jachten met een gemiddelde lengte tus-
sen de 37 en 65 voet. De jachtmakelaar-
dij is gevestigd op de moderne A1-locatie 
in de jachthaven van Bruinisse. Een stra-
tegische ligging nabij de Noordzeekust 
en goed bereikbaar via weg en water. 
Naast de aan- en verkoop van schepen 
geeft de jachtmakelaardij ook deskundig 
advies over diverse verzekeringsmoge-
lijkheden, scheepsfinancieringen, onder- 
houdswerkzaamheden, taxaties en 
transport. De nieuwe eigenaar Van der 

Sluis is inmiddels vijftien jaar actief in de 
watersport en is gecertificeerd als EMCI 
jachtmakelaar en taxateur. Van der Sluis: 
“Het is altijd al een wens van me geweest 
om een eigen onderneming te beginnen 
in een bedrijfssetting waar ik me lek-
ker bij voel. Na 8 jaar met veel plezier bij 
House of Yachts te hebben gewerkt en 
een plezierige samenwerking met Nova 
Yachting te hebben ervaren, heb ik het 
vertrouwen en de mogelijkheid gekregen 
om dit mooie bedrijf verder voort te zet-
ten. Met geheel eigen visie en inzet gaan 
we door met datgene waar we al jaren 
goed in zijn: jachten verkopen en inspelen 
op specifieke en unieke wensen van de 
klant.”

House of Yachts
T: 0111-483890
www.houseofyachts.nl

Kuiper Verzekeringen te Heerenveen, gespe-
cialiseerd in het verzekeren van pleziervaar-
tuigen, is ook zeer deskundig op het gebied 
van scheepsfinancieringen. Nu het met de 
economie voorzichtig weer de goede kant 
op gaat, ziet Kuiper de vraag naar scheeps-
financieringen toenemen. Erik Zuidema van 
Kuiper Verzekeringen: “Onze goede contac-
ten met diverse banken stellen ons in staat 
snel en flexibel te handelen. Dat is niet alleen 
prettig voor de koper, maar ook voor de ver-
kopende werf of makelaar.” Meer informatie 
is te vinden op www.kuiperverzekeringen.nl. 
Daar is ook de nieuwe folder te downloaden.

Kuiper Verzekeringen
T: 0513-614444, www.kuiperverzekeringen.nl

Kuiper Verzekeringen ziet aantal aan-
vragen voor Scheepsfinancieringen 
groeien

te denken uit onze winkels.  Een ander merk 
wat bij dit concern hoort is Ocean fending. 
Een merk dat uitsluitend kwaliteitsfenders en 
andere trendy producten van stootwilma-
teriaal maakt. Een betaalbare performance 
stootwil die de boot beschermt bij de stevige 
winterstormen. In Nederland is deze nieuwe 
fender al verkrijgbaar bij www.watersport-
voordeel.nl. Alle andere producten zijn ver-
krijgbaar via de bekende watersportwinkels.

Lalizas
www.lalizas.com

nautisch gespecialiseerde boekhandel. 
Ook vanaf de nieuwe locatie wordt een 
uitgebreid en zeer specialistisch assor-
timent van boeken en (zee)kaarten op 
watersportgebied aangeboden. Extra 
uitgebreide feestelijkheden bewaart de 
nautische boekhandel tot maart, dan 
worden er Open Dagen georganiseerd. 

Datema Amsterdam
T: 020-4277727 
www.datema-amsterdam.nl

www.lofrans.com www.max-power.com www.lalizas.com www.nuovarade.com www.oceanfenders.com
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