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Kempers Watersport organiseert 
Boston Whaler vaartocht naar 
de SS Rotterdam

Haven Resort Heeg verhuurt een 
serie luxe en goed geventileerde 
schiphuizen. Haven Resort Heeg 
biedt verschillende types schiphuizen 
variërend van 12.5 tot 24 meter in 
lengte. De royale schiphuizen hebben 
bergingsmogelijkheden en kunnen 
worden voorzien van een douche en 
toilet. De schiphuizen staan naast de 
gezellige Yachtclub waar genoten kan 
worden van een drankje. Ze zijn te koop 
vanaf € 69.000,-. Enkele schiphuizen 
zijn ook te huur.
 

Royale schiphuizen te koop of te huur in Heeg

Een Boston Whaler is een boot die tegen 
een stootje kan en zich niet uit het veld 
laat slaan door externe factoren zoals het 
weer. Binnen deze gedachte organiseert 
Kempers Watersport, dealer van de 
stoere boten, een vaartocht van Aalsmeer 
naar Rotterdam. De dealer zocht een 
imposante bestemming op een redelijke, 
maar toch uitdagende afstand van 
Aalsmeer. Dat werd de SS Rotterdam. 
De deelnemers zullen hier niet alleen 
langs varen en foto’s maken, maar ook 
aanleggen voor een maritieme lunch. De 
tocht wordt gehouden op zondag 11 juni, 

ongeacht de weersomstandigheden. De 
boten vertrekken daarbij op een ‘stoere 
mannen tijdstip’ uit de haven. De trip is 
alleen voor eigenaren van een Boston 
Whaler. Zij varen kosteloos - buiten de 
brandstof voor de eigen boot - in colonne 
mee naar de SS Rotterdam. Leeftijd 
of grootte van de boten maakt daarbij 
niet uit. Inschrijven kan per mail naar 
makelaardij@kemperswatersport.nl.  
 
Kempers Watersport 
T: 0172-503000 
www.kemperswatersport.nl
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Gewapend met de kennis uit dit 
boordboek kan de schipper met zijn 
sloep niet alleen goed manoeuvreren, 
maar hij of zij vindt er ook informatie over 
de vaarregels, veiligheid op het water, 
ankeren en het probleemloos passeren 
van sluizen en bruggen. Verder is er  
aandacht voor motortechniek, varen in 
het donker met verlichting en elektronica 
zoals navigatieapparatuur en fishfinders. 
Ook bevat het informatie over zelf je sloep 
te water laten – en op het droge halen 
– met een boottrailer. Het 36 pagina’s 
tellende ‘Boordboek sloepen’ van René 
Westerhuis, verschenen bij Uitgeverij De 
Alk, zit boordevol praktische tips voor 
schippers, huurders en opstappers van 
alle open motorboten. Het boek is te 
koop voor € 16,90. Watersportnieuwssite 
BootAanBoot.nl mag twee exemplaren 
weggeven. De winactie is te vinden 
op www.bootaanboot.nl/winactie. 
Deelnemen kan tot en met 5 juni 2017. 

Uitgeverij De Alk  |  www.alk.nl

Win dit nieuwe 
boordboek voor de 
sloepenvaarder
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Havenresort Heeg 
T: 0515-444159 
www.havenresortheeg.nl

   winactie


