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Botenbeurs Gorinchem op 22 en 23 september

De Boten- en Camperbeurs Gorinchem
op vrijdag 22 en zaterdag 23 september
is een bijzonder evenement in de
historische binnenstad. De Lingehaven
is het sfeervolle decor van deze

jaarlijkse beurs. Ook deze 30e 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. Ook het
aanbod aan campers is een mix van
nieuw en gebruikt. Op de beurssite is een
overzicht te vinden van de botenbedrijven
die meedoen. Ook de experts van CED
Recreatie zijn van de partij om bezoekers
en particuliere bootverkopers van
passend advies te voorzien. Op zaterdag
is er als altijd een grote beursmarkt.
YachtFocus Magazine is erbij en deelt er
dit septembernummer uit.

Prins van Oranje in Heeg presenteert
de Aqua Vive

Prins van Oranje uit Heeg introduceert
deze zomer de Aqua Vive. Met een lengte
van 14.9 meter en een breedte van 4.5
meter biedt dit riante schip het comfort
van een huis. De hoge binnenruimte en
het gebruik van veel glas zorgt voor een
ruimtelijk interieur met veel lichtinval.
Verder is er - door slim om te gaan met
de beschikbare ruimte - een woonkamer,
drie slaapkamers, een complete keuken,
een natte cel en een separaat toilet
gerealiseerd. Hierdoor kunnen zes
personen royaal aan boord verblijven.
“De Aqua Vive is ontwikkeld voor de
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watersporter van de toekomst, die meer
comfort en luxe wil maar niet gebonden
wil zijn aan een plek”, aldus Gerrit Venema
van Prins van Oranje. Het schip is door
haar motorisering goed verplaatsbaar
naar de diverse Aqua Vive ligplaatsen in
heel Nederland. Hiermee kan eenvoudig
van horizon gewisseld worden. Dankzij
het Plug en Play-systeem kan stroom,
water en vuilwater eenvoudig aangesloten
worden op alle Aqua Vive ligplaatsen.
De Aqua Vives kunnen energie neutraal
geleverd worden en met de 6 mm stalen
romp en stalen kooiconstructie zijn ze ook
duurzaam. Het eerste model is afgemeerd
in Heeg en is klaar voor een bezichtiging
op afspraak. De Aqua Vive is verkrijgbaar
voor € 198.000 euro incl. 21% BTW.

Gebroeders
van Enkhuizen
introduceert
Enk-Share voor
gedeeld bootbezit

Boten- en Camperbeurs Gorinchem
T: 0183-659314
www.botenencamperbeursgorinchem.nl

Prins Watersport
neemt Waterspoor
over
Prins Watersport in Nijkerk heeft
met ingang van 1 augustus 2017
alle activiteiten van Waterspoor
overgenomen. Waterspoor is al vijftien
jaar producent van luxe sloepen
en tenders. De overname van het
Friese bedrijf zou goed passen in de
groeistrategie van Prins Watersport.
Dirk-Jan Visser en Rainaldo Prins,
directeuren van Prins Watersport:
“Waterspoor is in alle opzichten een
toevoeging aan ons bedrijf. Het geeft
toegang tot het hogere segment van
luxe sloepen en tenders en is een
aanvulling op ons toch al mooie aanbod.
Wij zullen de kwaliteit van deze sloepen
en tenders op hoog niveau houden en
zeer zorgvuldig in de Nederlandse markt
plaatsen, dit met medewerking van
enkele gerenommeerde dealers.’’

Speciale editie voor Cannes Yachting
Festival
Een bijzondere jubileumeditie voor Cannes Yachting Festival: in september zal de
Franse boatshow voor het veertigste jaar in de elegante, luxueuze omgeving van de
bruisende baai van Cannes gehouden worden. In 1977 stond de show voor het eerst
op de internationale jachtkalender en daarmee heeft de beurs een ongekend groot
aantal lanceringen van nieuwe modellen en innovatieve ontwerpen meegemaakt.
Ook de 2017-editie, die van 12 tot en met 17 september plaatsvindt, belooft groots
te worden met maar liefst 600 tentoongestelde boten op de kade en in het water. Een
rijkdom aan vaartuigen in diverse maten. Vorig jaar kwamen ruim 51.000 bezoekers
op het evenement af, daarvan was het merendeel niet-Frans. Naast jachten is er ook
ruimte voor aanverwante luxe artikelen. Nieuw dit jaar is ‘Luxury Gallery’, gelegen
in het Palais des Festivals, dat zal worden toegewijd aan auto’s, horloges, juwelen,
gastronomie, privéluchtvaart, kunst, lederwaren en design van hoogwaardige
merken. De show wordt georganiseerd door Reed Expositions France (REF).
Cannes Yachting Festival | www.cannesyachtingfestival.com

Gebroeders van Enkhuizen te Makkum
introduceert Enk-Share, een doordachte
formule voor gedeeld bootbezit, op
de HISWA te water 2017. Enk-Share
geeft watersporters de mogelijkheid
om te genieten van een jacht door
middel van nieuwe vormen van bezit.
Daarmee speelt Enk-Share in op de
veranderingen van de markt. Lobke
van Enkhuizen, dochter en nichtje
van de vennoten van Gebroeders van
Enkhuizen, is de initiatiefneemster
van Enk-Share. Zij merkte samen met
de eigenaren van Gebroeders van
Enkhuizen op dat de trend: ‘bezit is het
nieuwe gebruik’, ook zijn intrede krijgt
in de watersport. Gedeeld bootbezit
bestaat al een tijd en op kleine schaal
wordt hier ook al gebruik van gemaakt.
Deze manier van varen brengt volgens
de initiatiefnemers veel voordelen mee.
Zo zijn de kosten per eigenaar lager en
kan er - door het grotere, gezamenlijke
budget - vaak luxer en groter worden
gevaren. Naast de financiële voordelen,
zijn er ook praktische pluspunten. Het
jacht wordt vaker gebruikt, wat beter
is voor het schip, en lange vaartochten
kunnen worden verdeeld onder de
eigenaren. Enk-Share zorgt ondertussen
voor de goede communicatie en
een transparant contract. Hiervoor
is er een overeenkomst opgesteld,
in samenwerking met partners op
juridisch en verzekeringstechnisch vlak,
waarin alle voorkomende situaties zijn
vastgelegd.

Prins Watersport
T: 033-2571950
www.prinswatersport.nl

Aqua Vive Boats
T: 0515-442327 | www.aquaviveboats.nl
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Gebroeders van Enkhuizen
T: 0515-232665
www.gebrvanenkhuizen.nl
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