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Kempers
Watersport
investeert
in duurzame
jachthaven
Duitse première
voor de Evo 43 WA
Na de Evo 43 breidt het Italiaanse merk Evo Yachts haar assortiment motorboten uit
met de Evo 43 WA. WA staat hierbij voor Walk Around. Bijzonder aan dit model is dat
de breedte variabel is; het vrijboord van de Evo schuift aan weerszijden uit tot een
breedte van maar liefst zes meter. Uit het vlakke en met teak belegde vloeroppervlak
komen vier ligstoelen tevoorschijn. Daarnaast ontvouwt het zwemplatform zich tot een
trap en tweede platform, wat het gemak van aan boord stappen vergroot. Een deel
van de vaste zitplaatsen transformeert tot een buitenkeuken. De nieuwe Evo WA viert
haar Duitse première tijdens Boot Düsseldorf 2018. In Nederland wordt Evo Yachts
vertegenwoordigd door Orange Yachting uit Sassenheim.

gevonden in de Deltahaven Binnen in
Stellendam. Hans Mulder van Delta
Watersport licht toe: “Hier kunnen we
beschikken over een ruime showroom,
een goed geoutilleerde werkplaats
met spuitcabine en de benodigde
opslagruimte voor (winter)stalling. Nu
de verhuizing is afgerond nodigen wij
iedereen uit voor een bezoek aan onze
ruime showroom of kijkt u eens op onze
website voor ons aanbod.” Vanuit de
nieuwe locatie op Nijverheidsweg 30
in Stellendam vertegenwoordigt Delta
Watersport nu ook tenders en RIBboten van Novurania voor de Benelux en
Duitsland.

Kempers Watersport in Aalsmeer heeft
grote plannen om de mooiste jachthaven
van het land te worden. De afgelopen
tijd is er fors geïnvesteerd in het verder
verduurzamen van de haven met als doel
maximaal zelfvoorzienend te zijn door
optimaal gebruik te maken van zonneenergie. “Het volledige dak van zowel de
waterloods als de werkplaats is onlangs
voorzien van 1.000 zonnepanelen. Deze
leveren naar verwachting voldoende stroom
om jaarlijks maar liefst 86 gezinnen volledig
te voorzien van stroom,” aldus Joost en
Bart Kempers. Het team van Kempers
Watersport heeft meer verbeteringen op
het programma staan, zoals de bouw van
nieuwe luxe steigers. “Wanneer je met
dergelijke investeringen bezig bent wil je ook
meteen doorgaan met moderniseren. We
hebben zogezegd ‘de smaak te pakken’.
Het volgende project is wat ons betreft
het vervangen van diverse steigers in de
haven.” Kempers Watersport heeft de
ambitie om deze geheel van duurzame en
verantwoorde materialen te maken. Daarbij
zal de hoofdsteiger een zeer comfortabele
en veilige breedte van 3,2 meter krijgen.
Alle vervolgens nieuw te bouwen steigers
voor ligplaatsen zullen worden voorzien van
lange en stabiele zijsteigers met dubbele
palen en water en elektra voor elke boot.
Het geheel wordt veilig en duurzaam verlicht
door energiezuinige LED-verlichting.
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Delta Watersport op nieuwe locatie in
Stellendam
Wegens uitbreiding van het aanbod
van opblaasboten, RIB’s, jettenders
en buitenboordmotoren besloot Delta
Watersport dit voorjaar om te verhuizen.
Jarenlang was het watersportbedrijf
te vinden in Marina Port Zélande
in Ouddorp. Inmiddels heeft Delta
Watersport een nieuwe, ruimere locatie
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