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Onbreekbaar servies wint belangrijke
Design Award

ARC Marine
T: 0320-260602
www.arcmarine.eu

Ideaal voor de watersportmarkt:
onbreekbaar servies met een porseleinen
glans dat niet krast, niet van de tafel
glijdt en geschikt is voor de vaatwasser
en magnetron. Palm Products ontwierp
dit innovatieve Sorona servies en won

daarmee dit jaar de Red Dot Design
Award. Sorona is de naam van het
materiaal waaruit de borden en kommen
zijn vervaardigd. Dit materiaal is niet
alleen kraswerend en sterk, maar ook
milieuvriendelijk doordat het voor 35%

CED viert
45-jarig jubileum
met korting op
conditiekeuringen
en taxaties

Grote Nederlandse werven kiezen voor
elektrisch systeem van WhisperPower

CED viert dit jaar haar 45-jarig jubileum
en dat wil ze niet ongemerkt voorbij
laten gaan. Daarom geeft de full-service
schadespecialist in Europa vanaf de
verjaardag op woensdag 1 juni 2016
tot en met 1 september 2016 € 45,korting op alle particuliere aanvragen
voor conditiekeuringen en taxaties.
“Met een conditiekeuring krijgt de
watersporter inzicht in de technische
staat van een vaartuig en heeft deze ook
meteen een taxatie in handen,” aldus de
experts van CED.
CED Watersport
T: 010-2843400
www.ced-watersport.nl
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uit hernieuwbaar maïsafval bestaat. Het
strak moderne servies is voorzien van
een antislip gekleurde ring waardoor
de borden en kommen niet van de
tafel kunnen glijden. Dankzij de unieke
samensmelting van design, innovatie,
kwaliteit, functionaliteit en duurzaamheid
werd het Sorona servies dit jaar bekroond
met de Red Dot Award voor de categorie
‘Product Design’. Al eerder bewees
Robert Wilson dat design en functionaliteit
heel goed samengaan. Zijn Marc Newson
Unbreakable Drinkware Collection won
in 2014 dezelfde Award. Het Sorona
servies en de Marc Newson Unbreakable
Drinkware Collection zijn verkrijgbaar bij
de dealers van ARC Marine en op
www.arcmarine.eu.

Whisperpower is door Neptune Marine
Shipbuilding uit Aalst geselecteerd als
leverancier van het complete elektrische
systeem aan boord van de Elling E6 dat
met 65 voet het nieuwste en grootste
model is in de E-serie. De werf heeft
gekozen voor een systeem met een
14 kVA AC PowerCube sine-wave

Barnautica Yachting start met verkoop
via openbare veiling
Jachtmakelaardij Barnautica Yachting uit
Alkmaar start dit voorjaar met een nieuwe
manier van bootverkoop. Komende
maand worden een Catfish 1400,
Tjeukemeer Kruiser 1400 AK, Endeavor
44 en Spiller 870 per opbod geveild.
Deze schepen worden apart van elkaar
en op verschillende data aangeboden.
De Catfish bijt het spits af. Vanaf 25 mei
kan er op dit jacht worden geboden.
De veilingen worden georganiseerd in
samenwerking met SchipVeiling, dat
samen met BVA Auctions een uniek
veilingconcept heeft ontwikkeld voor
het online verkopen van plezierjachten.
Geïnteresseerden kunnen zich gratis
registreren op de website van BVA

Auctions. Zodra de veiling opent,
kunnen de geregistreerde potentiële
kopers biedingen uitbrengen op de
aangeboden schepen. Per schip zijn ook
drie kijkdagen in Alkmaar gepland. Meer
informatie over de schepen, veilingdata
en voorwaarden is te vinden op
www.barnautica.nl.
Barnautica Yachting
T: 072-5152727
www.barnautica.nl

Topdek introduceert koelere teakvervanger

omvormer die dienst doet als stille
generator. De AC PowerCube wordt
aangesloten op een lichtgewicht
WhisperPower Lithium ION accubank
en een 3-cilinder Genverter generator
met een DC laadsysteem bestaande
uit 2 DC PowerCubes. Het systeem
kan wereldwijd worden ingeplugd
onafhankelijk van het voltage of de
frequentie. Naast Neptune Marine
Shipbuilding zijn meer bekende
namen die WhisperPower als
standaard leverancier kiezen. Zo heeft
WhisperPower een contract getekend
met de jachtbouwer Wajer & Wajer
uit Heeg om de komende drie jaar de
elektrische systemen voor al hun jachten
te leveren.
WhisperPower
T: 0512-571550
www.whisperpower.com
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Topdek Alternateak uit Lelystad
introduceert een nieuw alternatief voor
teak op het buitendek: de Dek-king 2G.
Ten opzichte van de eerste generatie
kunststof dekmateriaal is de 2G niet
alleen koeler, maar ook lichter in gewicht.
De uitstraling van beide generaties is
nagenoeg gelijk en beide varianten
hebben goede antislipeigenschappen.
Het verschil is te vinden in de temperatuur
van het materiaal. De 2G is zo’n 30%
koeler en daarmee is dit product beter
geschikt voor gebruik in een warmer
klimaat. Daarnaast is het kunststof
dekmateriaal ook circa 32% lichter in
gewicht. De eerste generatie heeft een

gewicht van circa 6 kg per m2, de tweede
generatie weegt circa 4 kg per m2. Deze
gewichtsbesparing zorgt voor een hogere
snelheid en lager brandstofgebruik.
Gefabriceerd met de nieuwste technologie
van Wilks is het kunststof dekmateriaal
een milieuvriendelijker product, onder
meer omdat het minder PVC en
weekmakers bevat en doordat het
product volledig recyclebaar is. Dekking 2G is verkrijgbaar bij Topdek en de
Topdek dealers.

Voor nieuws over
zeilboten zie pagina 30

Voor nieuws over sportboten en
sloepen zie pagina 68

Botenbeurzen
bundelen
krachten
De bootshows van Berlijn en Amsterdam
gaan samenwerken. Met het bundelen
van krachten willen de beurzen meer
internationaal publiek trekken. Het
uitwisselen van kennis en contacten en
het promoten van elkaars beurs is de
basis van de samenwerking. De HISWA
te water wordt dit jaar gehouden van
30 augustus tot en met 4 september
2016. Projectmanager Michelle Jonker:
“De markt in Duitsland trekt weer aan,
daar spelen wij met deze samenwerking
op in.” Boat & Fun, van 24 tot en met
27 november 2016 in Berlijn, maakt de
laatste jaren een enorme groei door.
Daniel Barkowski, projectleider van
Boot & Fun: “Berlijn wordt als groot
watersportgebied steeds bekender en
ook het publiek weet onze bootshow
steeds beter te vinden. Wij willen
Nederlanders uitnodigen om onze beurs
te bezoeken en om dit te combineren
met de mooie watersportgebieden van
Berlijn.” YachtFocus Magazine is op
beide beurzen aanwezig en is daarmee
het enige Nederlandse botenblad
dat vanuit bemande stands op beide
beurzen actief uitdeelt. De uitgeverij
achter het magazine onderstreept
het belang van de promotie van de
Nederlandse jachtbouw onder de
Duitsers en zal naast YachtFocus
Magazine ook het exportjaarboek de
Quality Boats Holland Guide 2017 op de
Berlijnse botenbeurs beschikbaar stellen.
www.hiswatewater.nl
www.boot-berlin.de

Topdek Alternateak
T: 0320-281150
www.topdek.nl
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