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DMS Holland
Sailing World Yacht Brokers en
introduceert
Q-Nautique nemen Jachthaven
nieuwe generatie Lemmer over
stabilisatoren

Op de vakbeurs van de watersport, de
METS, heeft DMS Holland een nieuwe
generatie rotor-roldempingsystemen onthuld: de MagnusMaster. DMS Holland
heeft sinds 2012 ruime ervaring met de
distributie van roldempingsystemen en
heeft daarnaast in eigen beheer de AntiRoll ontwikkeld, een innovatief stabilisatiesysteem voor super- en megajachten
dat het afgelopen jaar verschillende prijzen in de wacht heeft gesleept. Nu, meer
dan 3 jaar later, heeft DMS Holland in eigen beheer een verbeterd rotorsysteem
ontwikkeld. De bevindingen van de eindgebruikers, werven en installateurs met
bestaande systemen dienden bij de ontwikkeling van het nieuwe stabilisatiesysteem als vertrekpunt. Het resultaat is
de volledig elektrische MagnusMaster.
Het systeem heeft volgens DMS Holland
verschillende verbeteringen en voordelen
ten opzichte van bestaande systemen.
Zo is dit systeem onderhoudsvrij, wordt
er geen gebruik gemaakt van distributieriemen en zijn er rondom de assen onderhoudsvrije lagers toegepast. Verder
kenmerkt de MagnusMaster zich door
de compacter en lagere inbouwhoogte,
de gebruiksvriendelijke handbediening,
de eveneens gebruiksvriendelijke besturing met uitgebreide diagnose mogelijkheden, de toepassing van een kleuren
touchscreen, de  systeemcommunicatie
via een CANbus systeem en de kwalitatief hoogwaardige digitale sensoren die
niet beïnvloedbaar zijn door omgevingsfactoren. De actuele posities van de rotors zijn altijd zichtbaar. Daarnaast is er
de mogelijkheid tot remote toegang en/
of monitoring en de mogelijkheid tot integratie in boordsystemen.
DMS Holland
T: 085-2010095
www.dmsholland.com
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Per 1 januari 2016 zullen watersportprofessionals Robin de Snoo en Wilco Werkman de werkzaamheden en het beheer
van Jachthaven Lemmer overnemen. De
maanden november en december 2015
gebruikt het duo als inwerkperiode om
bekend te worden met de ligplaatshouders en de jachthaven. Ook wordt er
druk gewerkt aan de ontwikkeling van het
braakliggend stuk terrein aan de Vuurtorenweg. Zowel Robin als Wilco hebben
een jarenlange ervaring in de watersportwereld en zullen vanuit Jachthaven
Lemmer de bedrijven Sailing World Yacht
Brokers, Q-Nautique en Motorboat World
voorzetten. Sailing World Yacht Brokers

is daarbij de full service makelaardij die
sinds 1996 bemiddelt bij de verkoop van
zeiljachten tussen 9 tot 15 meter. Daarnaast is dit bedrijf dealer van Dehler en
Varianta zeiljachten. Q-Nautique verzorgt
de jachtservice en is dealer van Feeling
zeiljachten. Het derde bedrijf, Motorboat
World, is een makelaardij voor motorjachten. Met de overname wordt Jachthaven
Lemmer een alles-onder-1-dak-service
bedrijf met ligplaatsen, winterstalling, onderhoud en verkoop van boten.
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Sailing World
T: 0514-569123
www.sailingworld.nl

Seldén breidt lier-programma uit

Het is vijf jaar geleden dat Seldén Mast
de prestigieuze DAME Award in de wacht
sleepte voor de R-Winches. Lieren waarmee niet alleen een lijn kan worden doorgehaald, maar ook kan worden gevierd.
Nu komt de Zweedse fabrikant van masten met een vervolg; de introductie van
gewone 2-speed handmatige self-tailing

BootAanBoot.nl viert 1-jarig bestaan
met winacties

lieren. De première van deze S-Winches
heeft in november plaatsgevonden op
de vakbeurs de METS in Amsterdam.
De grip op de lierdrum is uiterst efficiënt
in combinatie met een unieke Self-tailer.
Deze stelt de trimmer in staat om de lijn
handmatig door deze Self-tailer te trekken met de handel op de lier. Dit is een
groot voordeel voor de wedstrijdzeiler als
voorbereiding op de tack aan loef voor
een snelle trim. Ook voor de recreatiezeiler biedt het nieuwe, simpelere en veiligere systeem voordelen. De Seldén SWinches zijn leverbaar vanaf april 2016
in 4 maten: S30, S40, S48 en S54. De
adviesverkoopprijzen liggen tussen de
€ 760,- en € 1.675,- inclusief BTW.
Seldén Mid Europe
T: 0111-698120
www.seldenmast.com
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Watersporters vinden inmiddels alweer
een jaar al het nieuws over hun hobby op
BootAanBoot.nl. Deze frisse, moderne
watersportnieuwssite brengt dagelijks
de berichten die watersporters interessant vinden. Sinds de start van de site
is het aantal bezoekers bijna verdrievoudigd en de redactie verwacht nog ver-

dere groei. Om het éénjarig bestaan van
de website te vieren verloot de redactie
in de maanden november en december
diverse prijzen onder haar bezoekers.
Kijkt u ook eens op www.bootaanboot.nl.

Volop primeurs
op Salon
Nautique de Paris
Begin december opent de internationele
botenbeurs in Parijs traditiegetrouw haar
deuren. Veel boten zijn een paar maanden eerder al getoond op de bootshow in
Cannes en toch trekt Parijs elk jaar weer
een grote hoeveelheid bezoekers. Grote
werven zoals Bénéteau presenteren hier
hun nieuwste modellen en tonen een
mooi contrast met het thema van 2015:
‘Small is beautiful’ (klein is mooi). Met dit
thema geeft de beursorganisatie aan ook
voor de beginnende watersporter en voor
de watersporter met een kleiner budget
ook meer dan genoeg in huis te hebben.
Ook op deze beurs is er aandacht voor
funsports en bootvakanties en kunnen diverse watersportactiviteiten aan den lijve
ondervonden worden. De show is van
5 tot en met 13 december dagelijks geopend van 10.00 tot 19.00 uur. Op vrijdag
11 december is de beurs ook ’s avonds
geopend, tot 22.00 uur. Op zondag 13
december sluit de beurs een uurtje eerder,
om 18.00 uur. Tickets zijn te koop via de
website. YachtFocus Magazine is erbij. U
vindt ons op stand 1G17.
Salon Nautique de Paris
www.salonnautiqueparis.com

BootAanBoot.nl
www.bootaanboot.nl

Papieren vaarbewijs per 1 januari
ongeldig

Het papieren vaarbewijs is inmiddels behoorlijk verouderd en fraudegevoelig. Daarom is
vorig jaar besloten alle nog in omloop zijnde
papieren exemplaren van het Klein Vaarbe-

Voor nieuws over
zeilboten zie pagina 36

wijs om te ruilen voor het huidige model op
creditcard formaat met foto. Vanaf 1 januari
2016 zal het papieren vaarbewijs niet langer geldig zijn als vaarbevoegdheidsbewijs.
Watersporters hebben nog tot het einde van
het jaar de tijd om zijn of haar papieren vaarbewijs gratis om te ruilen. Vanaf 1 januari is
het papieren vaarbewijs niet meer geldig en
riskeert de houder een boete wanneer er alsnog met het oude exemplaar gevaren wordt.
Vamex
www.vamex.nl

Voor nieuws over sportboten en
sloepen zie pagina 74
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