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Het nieuwe
watersportseizoen start op
de HISWA
Amsterdam
Boat Show
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Het grote watersportevenement de
HISWA Amsterdam Boat Show komt in
zicht. Van 16 tot en met 20 maart presenteren vele trouwe deelnemers en
een groot aantal nieuwe bedrijven zich
in zeven verschillende werelden: Sloep,
Speed, Zeilen, Shop, Funsport, Klassiek
en Onderdelen & Accessoires. Naast de
honderden boten en een compleet assortiment onderdelen en accessoires
voor ieder type boot, is er een boordevol activiteitenprogramma met onder andere het bekende Zeiltheater en
Spiegeltheater waar bezoekers kunnen
luisteren naar inspirerende verhalen, het
Demoplein voor interactieve workshops
over bootonderhoud en de RAI Haven
waar je elektrisch kunt varen, zeilen en
SUP-pen. Ook zijn er weer verschillende
water- en funsporten te proberen; zo
kan men surfen op het droge, is er en
skimboardbaan, een waterskimachine,
een SUP-bassin, een zeilsimulator en
zijn er roeiergometers. Kortom, na een
bezoek aan de HISWA is iedereen klaar
voor de start van het watersportseizoen.
Tot en met 10 januari 2016 kunnen op
www.hiswarai.nl extra voordelig kaarten worden gekocht. Twee HISWA toegangskaarten worden dan aangeboden
voor de prijs van één kaart. Hiermee
betalen bezoekers € 7,50 per kaartje in
plaats van € 15,00. Kinderen tot en met
16 jaar hebben gratis toegang.
HISWA Amsterdam Boat Show
www.hiswarai.nl
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Belgian Boat Show op koers

Flanders Expo Gent staat half februari
weer helemaal in het teken van waterplezier. Met een aanzienlijk groter aanbod
van zeiljachten en de keuze uit allerlei
soorten boten van twee tot twintig meter
voor ieders budget, is de Belgian Boat
Show een ultieme start van het watersportseizoen voor zowel beginners als fanaten. Naast het gevarieerde botenaanbod kunnen watersporters er ook terecht
om hun droomvakantie op het water te
plannen. Of als het iets actiever mag zijn:
probeer er de 3D Kite Simulator uit, kom
er alles te weten over de Red Bull Foiling Generation of laat de kinderen één
van de watersportinitiaties volgen op het
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demobad. Uiteraard zijn ook alle gespecialiseerde bedrijven voor kiting, surfing,
gliding, boarding en zelfs kanomateriaal van de partij. Nieuw dit jaar zijn de
maritieme outlet shop en een zone met
outdoor artikelen. De Belgian Boat Show
wordt gehouden in Flanders Expo in Gent
en is geopend van 13 tot en met 15 februari en van 19 tot en met 21 februari
2016. De beurs is alle dagen toegankelijk
van 10.00 tot 18.00 uur en op vrijdag 19
februari zelfs tot 22.00 uur.

Hollandboat International
Yachtbroker verbreedt bootaanbod
Hollandboat gaat zich toeleggen op de
verkoop van een breder aanbod aan gebruikte kwaliteitsjachten. Hollandboat is
al ruim twintig jaar bekend als verkooporganisatie van de Atlantic motorjachten.
Nu zijn ook andere motorjachtmerken
welkom en ook zeiljachten kunnen op
een warm onthaal rekenen. Op de locatie aan het IJsselmeer is een showroom
gemaakt die momenteel geheel gevuld is
met een gevarieerd aanbod aan gebruikte boten. Ook op het verkoopterrein buiten staat een aantal jachten. Binnenkort
komen daar nog een aantal jachten en
schiphuizen bij. Voor deze gelegenheid is
het logo van Hollandboat vernieuwd en is

er een nieuwe website gelanceerd. Uiteraard zijn ook de nieuwe Atlantic motorjachten op deze website te zien. Om ook
de buitenlandse bezoeker van dienst te
zijn, wordt het bootaanbod internationaal
gepresenteerd.

Hollandboat
T: 0515-541131
www.hollandboat.nl

WhisperPower en Yachtcontrol
samen op Boot Düsseldorf

Belgian Boat Show
www.belgianboatshow.be

Sjippie Boat Products brengt
duidelijkheid in het schoonmaakschap

Wie binnenkort zijn Sjippie bootschoonmaakspullen in de winkel haalt, zal verrast worden door de nieuwe, opvallende
verschijning in het schap. Het bedrijf
heeft namelijk afgelopen maanden hard
gewerkt aan een frisse en moderne

uitstraling. Met deze make-over verwacht de producent van schoonmaakspullen ook meer duidelijkheid in het
winkelschap te brengen. Alle etiketten
zijn nu voorzien van een duidelijke omschrijving aan de voorzijde inclusief prijsindicatie. Daarbij vallen de etiketten op
door de chique maar eenvoudige uitstraling en wordt er handig gebruik gemaakt
van de kleuren die bijdragen aan de
herkenning en functie van het product.
Sjippie Boat Cleaning Products hanteert
voor haar dealers een omruilgarantie. Op
afspraak haalt Sjippie de oude voorraad
retour en levert ze de nieuwe producten
uit samen met de voorraad voor 2016.
Sjippie
T: 06-50282850
www.sjippie.nl
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City Marina
Rotterdam
nieuwe zusterhaven bij De
Jachthavengroep
Per 1 januari 2016 maakt City Marina
Rotterdam als vijfde haven deel uit van de
Jachthavengroep. De nieuwe zusterhaven
bij de Kop van Zuid en het centrum van
Rotterdam is een aanvulling op de vier
jachthavens van De Jachthavengroep bestaande uit Amsterdam Marina, Regatta
Center Medemblik, Marina Stellendam en
Marina Schokkerstrand. Rotterdam past
als locatie en vaargebied mooi in het rijtje. De ligplaatshouders van City Marina
Rotterdam krijgen er in één klap vier jachthavens bij. Zij kunnen de boot in Medemblik, Stellendam of Schokkerstrand leggen en van daaruit nieuwe vaargebieden
ontdekken, of naar Amsterdam varen en
van de stad en het culturele leven daar
te genieten. Daarnaast kunnen de ligplaatshouders van Amsterdam Marina en
de drie buitenhavens nu ook Rotterdam
bezoeken. De Rotterdammers houden
hun vertrouwde haventeam als aanspreekpunt. Ligplaatshouders binnen De
Jachthavengroep genieten optimaal van
hun vrije tijd op het water. Zij mogen naar
keuze gebruik maken van de zusterhavens en hoeven dan geen liggeld meer af
te rekenen.
City Marina Rotterdam
T: 010-4854096
www.citymarinarotterdam.nl

Als het gaat om moderne digitale communicatie gaat ook WhisperPower met haar
tijd mee. Met de slimme NMEA Monitoring
& control software en de monitoring systemen van Yachtcontrol kunnen alle onboard systemen, inclusief de WhisperPower systemen, op eenvoudige wijze vanaf
één centrale plek worden bediend en in
de gaten worden gehouden. Monitoring &
control werkt overal, niet alleen aan boord,
maar ook op de wal. Alle apparatuur die is
gekoppeld aan het Yachtcontrol systeem
via NMEA 2000, Modbus en CANopen
zal bereikbaar worden via de smartphone

Voor nieuws over
zeilboten zie pagina 36

of tablet. De informatie wordt overzichtelijk getoond onder een aantal knoppen.
Daarbij is het mogelijk de accustatus of
camerabeelden aan boord van het schip
eenvoudig thuis op de bank te bekijken.
WhisperPower zal zich dit jaar in een gezamenlijke stand met Yachtcontol en Selene
presenteren op Boot Düsseldorf, Hal 7a
Stand B13.

WhisperPower
T: 0512-571550
www.whisperpower.com

Voor nieuws over sportboten en
sloepen zie pagina 76
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