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Zes hallen vol watersport op Salon Nautique de Paris
Jaarlijks staat Parijs in december in het
teken van watersport. Op de grootste
in-door boatshow van Frankrijk genaamd
‘Salon Nautique de Paris’ vinden we niet
alleen de nieuwste modellen motorjachten
en zeiljachten, maar ook alle benodigdheden
voor diverse typen watersport zoals suppen,
kanoën, waterskiën en vissen. In hal 1
kunnen bezoekers terecht voor de nieuwste
zeiljachten, informatie over vaarvakanties,
zogeheten ‘board sports’ en diverse
watersportmedia. Hal 2.1 staat in het teken
van bootuitrustingen. Hier is van alles te
koop: van decoratie-artikelen tot verf en
van zeilen tot electronica. De motorjachten,
motoren, trailers en visattributen zijn te
vinden in de hallen 2.2, 2.3, 3 en 4. Ook
de jetski’s en andere ‘nautische speeltjes’
zijn daar aanwezig. De beurs is van vrijdag 3
december tot en met zondag 11 december
dagelijks geopend van 10.00 tot 19.00 uur.
Op vrijdag 9 december is de show ook
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’s avonds geopend tot 22.00 uur. Op de
laatste beursdag, zondag 11 december,
sluit de beurs een uur vroeger, namelijk
om 18.00 uur. Tickets zijn te koop via de
website. Kinderen tot 12 jaar kunnen gratis
naar binnen. En ook voor volwassenen is
er een mogelijkheid om de beurs gratis
te bezoeken. Watersportnieuwssite
BootAanBoot.nl geeft namelijk vijf setjes
van twee toegangskaarten weg.
Om deel te nemen stuurt u uiterlijk
zondag 27 november een mail naar
redactie@bootaanboot.nl. Vermeld daarin
uw adresgegevens en waarom u deze
kaarten wilt winnen. Op maandag 28
november maakt de redactie van de
website de winnaars bekend.
YachtFocus Magazine is erbij. U vindt ons
op stand 1C55.
Salon Nautique de Paris
www.salonnautiqueparis.com

Kajuitventilator Sirocco II is vernieuwd
De Sirocco kajuitventilator is op vele
punten vernieuwd. De ‘next generation’
Sirocco II met drie snelheden werkt
op zowel 12 Volt als op 24 Volt en
kiest automatisch de juiste voltage. De
Sirocco II heeft dezelfde basis als de
originele Sirocco en kan dus makkelijk
vervangen worden door gebruikers die de
overstap naar het nieuwste model willen
maken. De Sirocco II heeft een nieuw
ontwikkelde grill die sterker en duurzamer
is. Ook heeft de Sirocco II een vernieuwd
bedieningsgedeelte voor een betere
bereikbaarheid na installatie. Voor het

comfort ’s nachts zijn er vier timertijden in
te stellen: 3, 6, 9 of 12 uur. De Sirocco II
is verkrijgbaar in wit en zwart en hebben
altijd de standaard Caframo elementen
zoals FingerSafe ® bladen, automatische
stop, zeer laag stroomverbruik
(0,14 - 0,3 Ah), UV-bestendig materiaal en
uiteraard CE standaards. De Sirocco II is
verkrijgbaar bij diverse watersportwinkels
of www.nordicmarine.nl. De verkoopprijs
is € 179,- incl. BTW.
Nordic Marine
T: 0111-482845 | www.nordicmarine.nl

Orange Yachting importeert innovatieve Expertiseactiviteiten
EOC verhuizen naar
vouwfiets voor op de boot
Zwijndrecht

Nieuwe koers voor CED: van schade naar waarde
CED presenteert een nieuwe koers. Een nieuw logo, een nieuwe website en een nieuwe visie
op de kern van het werk. “We beschermen en behouden wat voor mensen van waarde is. Of
dat nu hun gezondheid is, hun bezittingen zijn of de vrijheid om te gaan of staan waar ze willen,”
aldus CED. CED heeft de afgelopen jaren de transformatie doorgemaakt van traditioneel expertisebureau naar een moderne, digitale waardespecialist. In de nieuwe koers staan geïntegreerde
schadebehandeling en preventie centraal. Het nieuwe CED biedt in drie domeinen - ‘Property’,
‘Mobility’ en ‘Vitality’ - volledig geïntegreerd schademanagement: van preventie, noodhulpverlening en schademelding tot expertise en herstel. Hans Coffeng, CEO van CED: “Eindgebruikers
denken niet in termen van schade. Die hebben iets waardevols en willen die waarde behouden.
En áls er iets gebeurt willen ze dat het zo snel en efficiënt mogelijk wordt opgelost. Dan draait
het niet om de schade, maar om de manier waarop je waarde herstelt. Betrokken en met
inlevingsvermogen. Daarom moeten we ons werk herdefiniëren: van schade-expert naar
waardemanager.” CED heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in slimme technologie.
Daardoor kunnen ze snel, efficiënt en met veel persoonlijke aandacht werken. De volgende
stap is om een actievere rol te gaan spelen bij het voorkomen van problemen en schades.
Niet real-time, als het mis dreigt te gaan, maar pre-time, nog voordat een risico ontstaat.
CED Group | T: 010-2843400 | www.ced.group

150-jarige Dekker
Watersport
ontvangt predicaat
Hofleverancier
De 150e verjaardag van Dekker
Watersport in Zaandam is voor
Zijne Majesteit Koning Willem
Alexander de reden om het bedrijf
het predicaat ‘Hofleverancier’ toe
te kennen. Mede dankzij de goede
reputatie en toonaangevende positie
in de watersportwereld heeft Dekker
Watersport het predicaat toegekend
gekregen. Het predicaat is een
Koninklijke onderscheiding voor kleine
en middelgrote bedrijven die niet
noodzakelijkerwijs aan het Hof hoeven te
leveren.
Dekker Watersport
T: 075-6163362
www.dekkerwatersport.nl
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Jachtmakelaardij Orange Yachting in Sassenheim, bemiddelaar bij de verkoop van
gebruikte sloepen en motorjachten en dealer van De Antonio Yachts en Seabob is
sinds kort ook leverancier van Gocycle. Naast dat deze bijzondere tweewieler een
aantal technische hoogstandjes kent, kan deze lichtgewicht e-bike ook gemakkelijk
worden ingevouwen tot een handzaam pakket. Dat maakt de Gocycle G3 tot een
handige elektrische vouwfiets voor in de auto of voor aan boord. De fiets is ontworpen
door Richard Thorpe, die als designer zijn sporen verdiende bij het luxe automerk
McLaren, en maakt gebruik van de ‘two wheel drive’-techniek. De zogenaamde fronthub micro motor ondersteunt tijdens het fietsen zowel het voor- als het achterwiel, wat
zorgt voor extra stabiliteit. Ook beschikt de fiets over een voorspellende elektronische
versnellingspook. Dat is vooral handig als de gebruiker moet wachten bij een
verkeerslicht. Doordat kabels, tandwielen en olie ontbreken is de Gocycle G3 ook
onderhoudsvriendelijk. De Gocycle G3 weegt slechts 16 kilo, heeft een bereik van 64
kilometer en is verkrijgbaar vanaf € 4.499,-.
Orange Yachting | T: 06-24805175 | www.orangeyachting.nl

Voor nieuws over
zeilboten zie pagina 24

Voor nieuws over sportboten en
sloepen zie pagina 58
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Kortere lijnen, besparing
van kosten en vooral alle
kennis en services voor de
leden onder één dak. Dat
zijn de voordelen die EOC
ziet met het verhuizen van
de expertiseactiviteiten
van Hardinxveld naar
Zwijndrecht. De verhuizing sluit volgens
directeur Ton van Dongen aan bij
de EOC strategie om ‘zeer tevreden
leden’ te bedienen. “Door ook onze
expertiseactiviteiten onder te brengen
in Zwijndrecht, is het voor onze leden
en verzekerden mogelijk om tijdens
een bezoek aan ons kantoor alle
disciplines te raadplegen. Er ontstaat
een kenniscentrum,” vertelt Van Dongen.
Het werken vanuit twee gelijkwaardige
vestigingen in Zwijndrecht en Meppel,
leidt volgens Van Dongen ook tot
efficiëntievoordelen. “Wij werken als
onderlinge verzekeraar met geld van
onze leden en zijn er dus verantwoordelijk
voor dat hun geld zo goed mogelijk
geïnvesteerd wordt,” vertelt hij. De
afgelopen maanden is daarom onderzoek
gedaan naar de haalbaarheid van een
verhuizing van de vestiging Hardinxveld
naar Zwijndrecht.
EOC scheepsverzekeringen
T: 088-6699500 | www.eoc.nl

Voor nieuws over
motorboten zie pagina 70
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