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Festival

Boten- en Camperbeurs Gorinchem op
23 en 24 september
De Boten- en Camperbeurs Gorinchem op vrijdag 23 en zaterdag 24 september is een
bijzonder evenement in de historische binnenstad. De Lingehaven is het sfeervolle decor
van deze jaarlijkse beurs. Ook deze 29e editie is de haven van kop tot staart ingedeeld met
schepen op zoek naar een nieuwe eigenaar. Het bootaanbod, zowel nieuw als gebruikt,
is afkomstig van particulieren en bedrijven. Op de beurssite is een overzicht te vinden van
de botenbedrijven die meedoen. De boten van particuliere bootverkopers zijn voorzien
van een waarde-indicatie van de experts van CED Watersport, een handig middel bij de
aan- en verkoop. Ook het aanbod aan campers is een mix van nieuw en gebruikt. Op
zaterdag is er als altijd een grote beursmarkt. YachtFocus Magazine is erbij en deelt er dit
septembernummer uit.
Boten- en Camperbeurs Gorinchem / T: 0183-659314
www.botenencamperbeursgorinchem.nl

WhisperPower introduceert
stroomsystemen in kit-vorm
Met de ‘New School’ stroomsystemen
in kit-vorm introduceert WhisperPower
tijdens de aankomende najaarsbeurzen
een ‘plug and play’ oplossing
voor stroom aan boord voor een
introductieprijs. De ‘New School’
systemen, die in eigen huis door
WhisperPower zijn ontwikkeld, maken
het verblijf aan boord zo comfortabel
mogelijk zonder de omgeving tot

ergernis te zijn met draaiende motoren
en generatoren. Er is namelijk geen
lopende dieselmotor nodig om zware
230 Volt verbruikers te voeden.
Elektrisch koken, wassen of drogen
kan nu zonder het starten van de
generator, doordat de krachtige 7 of 14
kVA omvormer zorgt voor voldoende
stille stroom vanuit de accu. Wanneer
de accu inhoud onder een bepaalde
waarde komt, zorgt een kleine
compacte WhisperPower Genverter
dieselgenerator voor het bijvullen van de
energie. Het is nu niet meer nodig om
een grote generatorset te installeren.
Ook bij beperkte of afwezige walstroom
kan alles aangezet worden, zonder
beperkingen.
WhisperPower
T: 0512-571550
www.whisperpower.com

8

Zes dagen per jaar transformeert de
haven van Cannes tot het epicentrum
van de watersportindustrie. Jaarlijks
bezoeken 50.000 watersporters Cannes
Yachting Festival om de mooiste jachten
te ontdekken. Met naar verwachting 600
boten met lengtes tussen de twee en vijftig
meter is het één van de grootste in-water
boatshows in Europa. Bekende werven
en jachtmakelaars vanuit de hele wereld
presenteren hier van 6 tot en met 11

september hun nieuwste paradepaardjes.
Onder de deelnemers vinden we onder
meer Riva, Sunseeker, Beneteau,
Monte Carlo en Chris Craft, maar ook
Nederlandse namen zoals Jetten Shipyard,
Moonen, Bronson Marine, Privateer Yacht,
Wajer Yachts, Van der Valk Continental
Yachts, WhisperPower en Vetus.
YachtFocus Media deelt vanaf stand
JETEE105 haar YachtFocus Magazine
en de nieuwe editie van de Quality Boats
Holland Guide uit. Voor Nederlandse
watersporters is een bezoek aan de beurs
goed te organiseren. Vanaf Schiphol gaan
er diverse vluchten naar de luchthaven van
Nice. Daarna kan er worden overgestapt
op de directe busverbinding naar de haven
van Cannes. Voor wie eerst thuis vanaf de
bank een indruk van de beurs wil krijgen, is
er op de beurssite een virtuele tour van de
show van 2015 te vinden.

Cannes Yachting Festival
www.cannesyachtingfestival.com
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Markt voor gebruikte jachten stabiel
HISWA Vereniging en NBMS, de
branche- en beroepsorganisatie voor
jachtmakelaars, zien dat de vraag naar
gebruikte jachten stabiliseert. Bij een
vergelijking van het tweede kwartaal 2016
ten opzicht van hetzelfde kwartaal 2015
wordt een lichte groei van 6% van het
aantal transacties geconstateerd. “Al met
al zijn we niet ontevreden”, stelt Marcel
Borgmann, voorzitter van de bedrijfsgroep
HISWA Makelaars. ‘Wat ook duidt op een
stabiliserende markt is dat de vraag- en

verkoopprijs steeds dichter bij elkaar
komen te liggen. Daarnaast neemt het
aantal dagen dat een zeiljacht te koop ligt
af tot gemiddeld zo’n 300 dagen, en dat is
een trendbreuk met voorgaande kwartalen,
zo besluit Borgmann. HISWA Vereniging
en NBMS jachtmakelaars hebben hun
gebruikte botenaanbod samengebracht op
www.NLyachts.com.

DMS Holland:
stabiele groei
in service,
verkoop en
medewerkers

HISWA Vereniging
Nederlandse Bond van Makelaars in
Schepen
www.NLyachts.com

Marina Port Zélande in nieuwe,
maar vertrouwde handen

Per 1 juli 2016 is het bedrijf achter
jachthaven Marina Port Zélande
in Ouddorp overgenomen door
Co Schot, algemeen directeur, en
Erwin Alessie, financieel directeur.
Operationeel waren zij de laatste
twee decennia al verantwoordelijk
voor een van Nederlands mooiste en
modernste jachthavens, die jaarlijks
onder meer de bekende Grevelingen
Cup organiseert. Een nieuw logo zet
de overname kracht bij. De moderne

Voor nieuws over
zeilboten zie pagina 34

en uitstekend geoutilleerde jachthaven
in Ouddorp telt momenteel 830 ruime
boxen met minimaal één vingerpier.
De haven, bekend om zijn hoge
serviceniveau en faciliteiten voor alle
leeftijden en seizoenen, is voor het 23e
achtereenvolgende jaar bekroond met
de blauwe vlag.
Marina Port Zélande
T: 0111-671920
www.mpz.nl

Voor nieuws over sportboten en
sloepen zie pagina 74
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Compact, een grafische display,
een diagnose-systeem, hoge
duurzaamheid, onderhoudsvrij,
volledig Canbus en carbon rotors met
optimale massa-krachtverhouding
voor razendsnel schakelen. DMS
Holland maakt met de MagnusMaster
- het nieuwe, innovatieve DMS
rotorstabilisatiesysteem - een grote
kwaliteitsslag. Binnen zes maanden
werden al 40 MagnusMaster-systemen
geleverd. Boten tot 30 meter werden
voorzien van twee MagnusMastersystemen, nog langere boten werden
uitgerust met vier systemen. Daarnaast
benaderen booteigenaren het bedrijf
ook voor onderhoud van hun huidige
systeem. DMS Holland als ‘motion
control’-specialist heeft na personele
uitbreiding hiervoor een eigen
serviceafdeling opgezet. DMS Holland
is blij met de stabiele groei in service,
verkoop en medewerkers en geeft aan
dat de klant centraal zal blijven staan.
“De klant is koning. Of misschien wel
koningin. Zoals een booteigenaar zei:
‘Nu kan mijn vrouw ook eindelijk van
onze boot genieten zonder misselijk te
worden. De MagnusMaster heeft mijn
huwelijk gered‘.”

DMS Holland
T: 085-2010095
www.dmsholland.com

Voor nieuws over
motorboten zie pagina 96
9

