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Spectaculaire kortingen
tijdens Vetus actieweken
Van 1 februari tot en met 31 maart
krijgen booteigenaren spectaculaire
kortingen op Vetus producten tijdens
de Vetus Actieweken. Zo ontvangen
klanten tot € 4.000 retour bij aanschaf
van een nieuwe motor, 15% korting
op een nieuwe Maxwell ankerlier en
toebehoren, 30% korting op de nieuwe
GX generatoren en 15% korting op het
gehele V-Quipment assortiment. Wie een
nieuwe boegschroeven aanschaft, krijgt
niet alleen korting, maar ook een gratis
paneel. Het complete aanbod is te vinden
op www.vetus.com/actieweken.html.

KNRM signaleert
groei in aantal
reddingen en
donateurs
Kuiper Verzekeringen
nieuwe partner van
HISWA Vereniging

Vetus | T: 088-4884700 | www.vetus.nl

BestBoats International Yachtbrokers verkrijgt
dealerschap Delphia Yachts Benelux
Sinds 1 januari 2017 is BestBoats International Yachtbrokers officieel dealer voor het
gehele motor- en zeilbotenprogramma van Delphia Yachts voor de Benelux.
Na jaren actief te zijn in de jachtmakelaardij heeft het bedrijf uit Maasbracht besloten nu
ook dealer te worden van nieuwe polyester jachten. Arie Drenth van BestBoats legt uit:
“De markt vraagt naar een steeds hogere kwaliteit bij de aanschaf van een (gebruikt)
jacht. Jonge gebruikte jachten beginnen schaars te worden. Met het motor- en
zeiljachtenprogramma van Delphia Yachten heeft BestBoats voor de markt in de
Benelux een zeer breed aanbod nieuwe jachten. Daarnaast zijn de motorjachten van
Delphia met hun uitstekende vaareigenschappen en ruime interieur uitermate geschikt
voor de Limburgse Maasplassen, de Friese en Nederlandse wateren.” Om de markt
beter te kunnen bedienen gaat BestBoats uit Maasbracht (Limburg) een samenwerking
aan met de bestaande Delphia dealer Tornado Sailing in Makkum (Friesland). “Door
deze samenwerking zijn wij in staat om in geheel Nederland service te verlenen en
Delphia jachten af te leveren. BestBoats en Tornado Sailing verzorgen gezamenlijk de
deelname aan beurzen en andere watersportevenementen,” aldus Arie Drenth.
Delphia Yachts Benelux | www.delphiayachtsbenelux.nl

Kuiper Verzekeringen trad per
1 januari 2017 toe als Partner in
Business van HISWA Vereniging,
brancheorganisatie van de watersport.
Door dit partnership kunnen Kuiper
en HISWA meer samenwerken. Zoals
bij het ontwikkelen van op maat
gemaakte verzekeringsproducten voor
de watersportbedrijven die aangesloten
zijn bij HISWA Vereniging. Jacco Kuiper,
directeur van Kuiper Verzekeringen: “Sinds
1948 zijn we al actief in de watersport.
Die sector is een vak apart met soms
complexe vraagstukken en risico’s. Denk
aan de verantwoordelijkheden die een
ondernemer heeft bij het stallen van
vaartuigen, bewaarneming of de bouw
en verhuur van jachten. Nu wij met een
autoriteit als HISWA Vereniging gaan
samenwerken, zijn wij er voor de totale
watersportbranche. Samen kunnen we de
aangesloten ondernemers beter maatwerk
op het gebied van verzekeringen en advies
bieden. Daarnaast werken wij al jaren
bijzonder prettig en constructief samen
met de Nederlandse Jachtbouw Industrie
(NJI) en blijven dat uiteraard ook doen.
HISWA Vereniging en NJI behartigen de
belangen van de bij hen aangesloten
watersportbedrijven. Wij zijn heel blij dat
wij nu met beide partijen samenwerken.”
Kuiper Verzekeringen
T: 0513-614444
www.kuiperverzekeringen.nl
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In 2016 zijn de vrijwilligers van de
Koninklijke Nederlandse Redding
Maatschappij (KNRM) 2.349 keer
uitgevaren en werden 3.974 mensen
gered of geholpen. Dat is een lichte
stijging ten opzichte van 2015. De
vrijwilligers werden in 2016 gesteund
door een recordaantal donateurs.
Er werden namelijk 9.500 nieuwe
“Redders aan de wal” ingeschreven
in het afgelopen jaar. De KNRM is
ongesubsidieerd en is daarmee volledig
afhankelijk van vrijwillige bijdragen. Op
het water waren de redders vooral
actief voor pleziervaartuigen met
motorproblemen en navigatiefouten.
KNRM
T: 0255-548454 (hoofdkantoor)
www.knrm.nl

Proefvaren op gebruikte
botenshow bij Linssen Yachts
Wie dit seizoen nog wil varen, kan terecht op de gebruikte botenshow van Linssen
Yachts van zaterdag 11 tot en met maandag 13 maart. Er staat een uitgebreide
selectie van uitstekend onderhouden Linssen-jachten in het segment van 8 tot 15
meter opgesteld in de gewone showroom, de Collection-showroom en in de haven.
Linssen Yachts heeft diverse jachten uit de 9-serie, zowel met open kuip als in
achterkajuit-uitvoering met twee of drie kajuiten, maar ook jachten uit de Classic Sturdy,
Dutch Sturdy en Grand Sturdy-serie. Alle jachten worden geheel nagekeken voordat
ze worden aangeboden in het Linssen-programma. Van alle jachten is uitgebreide
productinformatie beschikbaar zodat bezoekers precies weten welke technische
installaties en navigatieapparatuur er aan boord zijn. Dit jaar is het mogelijk om met een
selectie van de gebruikte jachten direct een proefvaart te maken vanuit de Linssenwerfhaven in Maasbracht.
Linssen Yachts
T: 0475-439999
www.linssenyachts.com

Vermijd schade met de Dokensip yacht protector
De cruciale onderdelen van de boot
op afstand in de gaten houden. Dat is
mogelijk met de recent geïntroduceerde
Dokensip yacht protector. Dokensip is een
draadloos systeem dat met behulp van
sensoren de status van de boot meet.
De sensoren staan met een bluetooth
verbinding in contact met een modem, die
via een eigen simkaart verbonden is met
diverse satellieten. De sensoren werken op
batterijen, waarvan de levensduur (minimaal

2 jaar) in een app kan worden bijgehouden.
In één oogopslag ziet de gebruiker via de
Dokensip app op de telefoon onder meer
de status van de accuspanning, bilge en
walstroomaansluiting. Ook kan de locatie
van de boot worden opgevraagd en kan
een 220V stopcontact worden bediend
met de app. Hiermee kan eenvoudig een
ontvochtiger of kachel op afstand worden
aangestuurd. Bij wijzigingen in de status
ontvangt de gebruiker een alarm op zijn of
haar mobiel. Met deze meldingen van de
Dokensip kan schade worden vermeden en
kunnen kosten en tijd worden bespaard. De
sensoren en modem zijn zo gemaakt dat
ze goed kunnen worden weggewerkt en

Voor nieuws over
zeilboten zie pagina 28

Voor nieuws over sportboten en
sloepen zie pagina 70

YachtFocus Magazine 149 • www.yachtfocus.com nieuwe boten - gebruikte boten

daardoor nauwelijks opvallen. De Dokensip
is verkrijgbaar via iNautica.
iNautica | T: 0320–746046
www.inautica.nl | www.dokensip.com
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