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Starclass Yacht Transport breidt
route uit met stop in Finland
Starclass Yacht Transport heeft zijn
Europese lijndienst uitgebreid met een
nieuwe bestemming. De gespecialiseerde
lijndienst met het zeeschip Deo Volente
tussen de Middellandse Zee en Noorwegen
zal in april ook Stockholm en Zuid-Finland
aandoen. Met deze aanpassing kunnen de
vele Scandinavische jachtliefhebbers die
de afgelopen maanden een jacht hebben

gekocht in de Middellandse Zee hun jacht
naar de nieuwe thuishaven in Scandinavië
laten transporteren. Andersom is ook
mogelijk: op de retourreis staan ook een
aantal nieuwbouwjachten aan boord die
afgeleverd worden aan hun eigenaren
in het zonnige zuiden. Tijdens deze reis
zal ook Nederland worden aangedaan.
Op deze manier kunnen de Nederlandse
jachteigenaren hun jacht naar het zonnige
zuiden laten vervoeren en daarmee deze
zomer rond bijvoorbeeld Mallorca of de
Kroatische eilanden varen. De Nederlandse
laadhaven bevindt zich in Vlaardingen of
Harlingen.
Starclass Yacht Transport
T: +377 9777 0375
www.starclass-yachttransport.com

Barnautica Yachting weer groots aanwezig
op Open Watersportdag Uitgeest

X4, XO 360 en PSI
Aircover winnen
HISWA van het
Jaar verkiezingen
Een onafhankelijke jury onder leiding
van voorzitter Martin de Jager heeft bij
de opening van de HISWA Amsterdam
Boat Show 2017 de X4 van X-Yachts
Holland uitgeroepen tot Zeilboot van het
Jaar 2017 en de XO 360 van XO Boats
Nederland tot Motorboot van het Jaar
2017. Tevens werd de winnaar van de
HISWA Product van het Jaar verkiezing

Jaarlijks trakteert organisatiecomité Open Watersportdag Uitgeestermeer de derde
zondag van april op een nautische zondag uit. In 2017 vindt de Open Watersportdag
bij Watersportcentrum Uitgeest plaats op zondag 23 april. Het is de 33e keer dat het
evenement wordt gehouden. Hoogtepunten zijn de zeemansmarkt en demonstraties van
diverse watersporten. Bezoekers van de open dag kunnen er surfen, zeilen en meevaren
met een snelle motorboot op het Uitgeestermeer. Voor kinderen is er een kinderkermis
en zijn er aquabubbles om over het water te lopen. Op de gezellige zeemansmarkt vindt
men onder andere een touwshop, woondecoraties, sieraden, diverse soorten dames- en
herenkleding en luxe lederwaren. Ook Jachtmakelaardij Barnautica uit Alkmaar is er als
vanouds aanwezig met haar aanbod aan jonge, goed onderhouden motorboten, zeiljachten en open motorboten. Dit aprilnummer van YachtFocus Magazine ligt hier voor het
meepakken. De open dag is van 11.00 tot 17.00 uur. Een bezoek aan de show is gratis.

De Valk opent derde vestiging in Spanje
De Valk Yacht Brokers heeft een kantoor geopend in Vilanova Grand Marina, even ten zuiden van Barcelona. Naast de al bestaande kantoren
in Palma en Alicante, betekent de nieuwe vestiging niet alleen een versterking van De Valk’s aanwezigheid aan de Spaanse oostkust, maar
ook van de lokale dienstverlening aan internationale klanten in heel Europa. Het nieuwe kantoor van De Valk Barcelona bestrijkt de gehele
kust van Catalonië, van de Franse grens in het noorden tot Castellón de la Plana in het Valenciaanse district in het zuiden. Het kantoor richt
zich op de internationale verkoop en marketing van exclusieve motor- en zeiljachten van rond
de 15 meter (50 voet). De ervaren scheepsbouwers en makelaars van het kantoor begeleiden
klanten bij de verkoop van hun jacht of het huren van een ligplaats en verstrekken lokale
informatie over allerlei facetten van de watersport. Net als alle andere vestigingen kan De Valk
Barcelona gebruikmaken van het uitgebreide netwerk van het moederbedrijf.
De Valk Yacht Brokers | T: +34 932202825 | www.devalk.nl
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bekendgemaakt. Die prijs ging naar de
PSI Aircover, een gemakkelijke rolfokhoes
die is gemaakt om het voorzeil van een
jacht te beschermen tegen UV-licht, vuil,
zout en slechte weersomstandigheden.

Gocycle: de
innovatieve,
veelzijdige
e-bike voor
op de boot

www.x-yachts.com
www.xo-boats.nl
www.psi-aircover.com
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Een e-bike die elegant en aantrekkelijk
is én plezierig rijdt. Dat was het doel
van de ontwerpers van de Gocycle.
Het resultaat: de innovatieve Gocycle
die als een van de weinige e-bikes ter
wereld gebruik maakt van ‘two wheel
drive’. Naast achterwielaandrijving
wordt ook het voorwiel van de e-bike
elektronisch ondersteund tijdens het
fietsen. Daarnaast bevat de Gocycle een
krachtige micromotor die meer dan twee
keer zoveel kracht heeft in vergelijking
tot traditionele e-bike motoren, wat
het fietsen vergemakkelijkt. Doordat
de fiets geen kabels, versnellingen,
tandwielen of olie nodig heeft, is deze
extra veelzijdig in gebruik en kan deze
in een handomdraaid tot een compact
pakket worden opgevouwen. Dit maakt
de lichtgewicht e-bike ideaal voor op de
boot, waar opbergruimte vaak gering is.
Daarnaast is de Gocycle voorzien van een
instrumentenpaneel met geavanceerde
elektronica dat informatie biedt over de
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toestand van de batterij, de snelheid
en de versnelling. Verder kan men de
Gocycle met de Gocycle-app naar
wens personaliseren. Die gegevens zijn
ook af te lezen met de speciale app.
Orange Yachting uit Sassenheim is
officieel dealer van Gocycle in Nederland.
Geïnteresseerden kunnen een proefrit
maken. De Gocycle e-bike is verkrijgbaar
vanaf € 3.999,-.
Orange Yachting
T: 06-24805175
www.orangeyachting.nl
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