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Euroship
levert casco
gloednieuwe
Grand
Voyager 62
HISWA Amsterdam Boat Show vernieuwt
met meer funsports en gadgets
Ook in 2018 wordt de HISWA Amsterdam Boat Show in de Amsterdam RAI
gehouden. Dit keer van woensdag 7 tot en met zondag 11 maart 2018. Naast
het botenaanbod is er volop aandacht voor andere zaken die het varen plezierig
maken, van gadgets tot culinair. Waterratten kunnen hun skills testen in de Funsports
Xperience, die dit jaar dubbel zo groot is. Bezoekers kunnen zelf de verschillende
sporten uitproberen in de 50 meter lange pool of op simulatoren. Al bij binnenkomst
valt het verschil op met eerdere edities. De bezoeker betreedt het evenement via
de haven aan de achterkant van het RAI complex, waar diverse deelnemers hun
modellen in het water presenteren en uitnodigen tot uitproberen. Het hiernaast
gelegen Strandzuid, dat onlangs volledig is vernieuwd, neemt alvast een voorschot op
de zomer; hier kan worden gegeten en gedronken en bij mooi weer kunnen bezoekers
ook buiten zitten. Naast de zeven bestaande watersportwerelden (Sloep, Speed,
Zeilen, Onderdelen & Accessoires, Shop, Funsports en Klassiek) is er deze editie
speciale aandacht voor
Lifestyle & Recreatie. Zo is
er aandacht voor muziek,
wijnen, culinaire tips,
vaarroutes, vaarvakanties,
handige gadgets en
modemerken.
HISWA Amsterdam Boat
Show
www.hiswarai.nl

Garmin neemt Navionics over

Medio oktober heeft Euroship Services
uit Heerewaarden het casco van de
Grand Voyager 62 afgeleverd aan
De Alm Jachtbouw in Werkendam.
Het ‘luxe jacht in wording’ werd door
een sleepboot over de Maas naar de
jachtwerf gebracht. De Grand Voyager
62 is het splinternieuwe model van
De Alm Jachtbouw. Het is de kleinere
zus van de Grand Voyager 74, een
supermodern motorjacht met toch ook

de bekende, klassieke scheepslijnen.
Beide jachten zijn geschikt zijn voor
vaartochten over de grote kanalen
en op zee en bieden daarbij een
comfortabel verblijf aan boord. Euroship
Services staat erom bekend dat de werf
naast volledig vaarklare jachten ook
bouwpakketten en casco’s voor andere
werven en particulieren (de handige doehet-zelver) produceert.
Euroship Services
T: 0487-571498
www.euroshipservices.nl

Garmin heeft Navionics S.p.A. overgenomen. Navionics is een wereldwijde aanbieder
van digitale waterkaarten en mobiele applicaties voor de maritieme industrie.
“Navionics staat al jarenlang bekend als een toonaangevende leverancier van zeer
nauwkeurige navigatiekaarten en mobiele applicaties voor booteigenaren,” zegt
Cliff Pemble, president en CEO van Garmin. “Door de content van Navionics te
combineren met Garmin’s BlueChart® en LakeVü™ content, kunnen we onze
maritieme consumenten een dekking leveren met de best beschikbare breedte en
diepte. Het merk Navionics zal behouden blijven en we zullen de bestaande Navionics
klanten blijven ondersteunen.”
Garmin | www.garmin.com
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‘Powerpartner’ ASA Boot Electro bestaat 65 jaar
De elektrotechnische groothandel
ASA Boot Electro bestaat 65 jaar. De
groothandel werd in 1952 opgericht
door Adriaan Kock onder de naam Accu
Service Amsterdam (ASA). Het bedrijf
was toen aan de Prins Hendrikkade
in Amsterdam gevestigd en leverde
voornamelijk aan de binnenvaart en de
auto-industrie. In 1964 kwam zoon Peter
Kock in het bedrijf. Onder zijn bewind
veranderde het accuservicebedrijf
geleidelijk in een allround groothandel
voor de gehele elektrische installatie op
plezierjachten tot circa 25 meter. In 2007

is de onderneming overgenomen door
de huidige eigenaar: Twan Bogert. In de
aflopen 10 jaar zijn er stappen gemaakt
om het pakket verder uit te breiden met
producten als Vimar, NMEA
2000 monitoring, Side-Power
Stabilizers & Side-Power
AC hydraulische boeg- en
hekschroeven.

Jachtmakelaars:
beste kwartaal
sinds jaren

Vetus introduceert reeks
nieuwe producten

In het tweede en derde kwartaal
van 2017 waren vooral gebruikte
motorjachten populair, zo blijkt uit de
verkoopcijfers van de jachtmakelaars
aangesloten bij HISWA Vereniging en
de Nederlandse Bond van Makelaars
in Schepen (NBMS). ‘Als we het derde
kwartaal van 2016 met 2017 vergelijken
zien we dat de aantrekkende vraag
naar motorjachten ook betekent dat de
gemiddelde verkooptijd is afgenomen
van 440 naar 350 dagen’, zegt Harald
Falkeisen, voorzitter van de NBMS.
‘Daarnaast verkopen ook de duurdere
zeilschepen van boven de 100.000
euro weer beter dan in het vergelijkbare
kwartaal vorig jaar. Het lijkt erop dat de
markt weer wat meer vertrouwen krijgt
en dat is goed nieuws. Daarnaast is
de verkooptijd voor zeiljachten tussen
50.000 en 100.000 euro teruggelopen
van 198 naar 145 dagen en ook dat is
een ‘positief signaal’, aldus Falkeisen.
Kopers uit het buitenland zijn blijvend
geïnteresseerd in het Nederlandse
jachtenaanbod; ongeveer 20% van
de verkochte zeil- en motorjachten in
het derde kwartaal vindt een plekje in
het buitenland. De kajuitjachten die
door de makelaars worden verkocht
hebben gemiddeld een lengte van 11
meter. Open boten zoals sloepen zijn
gemiddeld 7 meter lang.

Nog nooit werden er op één moment zoveel nieuwe producten geïntroduceerd door
Vetus als tijdens de METS 2017. Zo heeft de leverancier van innovatieve oplossingen
voor de pleziervaart een nieuwe boegschroef ontwikkeld. Dit is een combinatie
van de elektrische boegschroeven en de fluisterstille RimDrive. Proportioneel,
efficiënt, laag voltage, ongelimiteerde runtime, weinig onderhoud, de afwezigheid
van koolborstels en eenvoudige installatie zijn belangrijke eigenschappen van deze
nieuwe boegschroef. Ook nieuw is het joystick docking systeem V-Docker. Hiermee
biedt Vetus een eenvoudige besturing in de meest veeleisende situaties. De V-Docker
werkt in combinatie met één motor, een boeg- en een hekschroef. Daarnaast
brengt Vetus een nieuwe lijn vuilwateraansluitingen. De HPW-serie waterlocks is
temperatuurbestendig tot 260˚ C. Het is gemaakt van een speciaal ontwikkeld
composiet materiaal dat is geoptimaliseerd voor het gebruik aan boord van schepen.
Op de website van Vetus is de volledige lijst met nieuwe producten te vinden.

ASA Boot Electro
T: 020-4369100
www.asabootelectro.nl

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

NLyachts | www.NLyachts.com

Voor nieuws over
zeilboten zie pagina 24

Voor nieuws over sportboten en
sloepen zie pagina 60
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Voor nieuws over
motorboten zie pagina 80
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