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In 2017 is met de opening van het nieuwe pand ook het 
50-jarig bestaan van Habbeké Shipyard gevierd. In het kader 
van dit jubileum heeft Orm de Waart, directeur van Habbeké, 
in december een cheque van € 6.000,- aan de KNRM 
overhandigd. “Een fantastisch gebaar dat zeer op prijs wordt 
gesteld. Habbeké is een zeer gewaardeerde leverancier van de 
KNRM en heeft zich bewezen als een zeer betrokken en kundig 
scheepsbouwer van reddingboten en lanceervoertuigen,” aldus 
de KNRM.

Habbeké Shipyard  |  T: 0299-362182  |  www.habbeke.nl

30 jaar Belgian Boat Show

Nieuwe agent 
van Sea 
Independent 
in Frankrijk

Belgian Boat Show wordt 30 jaar in 2018 en dat betekent: één groot feest. 
Watersporters worden uitgenodigd om dit pareljubileum van 10 tot en met 12 en van 
16 tot en met 18 februari samen met de beursorganisatie en deelnemende bedrijven 
te vieren. Zo is de geschiedenis van de show in een heuse expo te bekijken, kan er 
genoten worden van de Ocean Couture modeshows en maken bezoekers kans om 
een motorboot, aangeboden door Beekman Watersport, te winnen. Stap aan boord 
van een nooit eerder gezien aanbod aan motorboten, zeiljachten en catamarans. Of 
maak kennis met zeilen, windsurfen, kajakken of stand-up-paddling in het demobad. 
Zoals altijd wordt de beurs gehouden in Flanders Expo Gent. De Belgian Boat Show 
is geopend van 10.00 tot 18.00 uur. Op vrijdag 16 februari is er een avondopening tot 
22.00 uur. Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar voor € 12,-. 

Belgian Boat Show  |  www.belgianboatshow.nl

Iedereen die zich thuis 
voelt op het water, kijkt 
alweer uit naar de start 
van het watersportseizoen 
in het voorjaar. RAI 
Amsterdam is ook in 2018 
de trotse gastheer van de 
voorpret. Hier vindt van 7 
tot en met 11 maart 2018 
de HISWA Amsterdam 
Boat Show plaats. Deze 
show wordt compleet 
vernieuwd. Uiteraard 
vinden bezoekers er 

weer honderden boten en een compleet assortiment onderdelen en accessoires voor 
ieder type boot en watersporter, maar daarnaast zijn er deze editie een heleboel nieuwe 
elementen. De entree van de HISWA verschuift naar de achterkant van het RAI-complex, 
waardoor men binnenkomt via de haven en het vernieuwde restaurant Strandzuid. 
Daarnaast is er HISWA Mainstage waar geluisterd wordt naar nieuwswaardige, 
inspiratievolle en bijzondere verhalen en is er op de beurs extra aandacht voor koken 
aan boord. Ook nieuw is de Meet & Greet. Op verschillende meeting points kunnen 
watersporters en experts met elkaar praten over vier specifieke passies: gemotoriseerd 
varen, zeilen, onderhoud/doe-het-zelf en alles voor de beginnende watersporter. 
Daarnaast is er HISWA Hebbeding waar snufjes en gadgets bekeken kunnen worden 
die het varen nog leuker of gemakkelijker maken en wordt er een veiling georganiseerd 
waardoor diverse watersportproducten extra voordelig aangeschaft kunnen worden. 
Het vorig jaar geïntroduceerde Funsports Xperience is aankomende editie twee maal zo 
groot met volop uitprobeermogelijkheden voor verschillende boardsports, zoals suppen, 
kneeboarden en kitesurfen. Alles tezamen zorgt voor 50.000 m2 watersportplezier. Tot en 
met 14 januari kunnen op www.hiswarai.nl twee toegangskaarten besteld worden voor 
de prijs van één (€ 15,-). Kinderen tot en met 16 jaar hebben gratis toegang.

HISWA Amsterdam Boat Show  |  www.hiswarai.nl

HISWA 2018: Koop tot en met 2 
januari twee toegangskaarten voor 
de prijs van één

Het netwerk van Sea Indepenent breidt 
verder uit. Vanuit de Franse plaats 
Drap, centraal tussen Nice en Monaco, 
zal Benoit Lefebvre zijn activiteiten als 
jachtmakelaar van Sea Independent 
France uitoefenen. Benoit heeft 20 jaar 
ervaring in het Franse leger, waarbij 
hij vertrouwd werd gemaakt met 
vele aspecten van payroll, training en 
certificering, terwijl hij tegelijkertijd veel 
missies uitvoerde voor grote offshore- 
en jachtondernemingen in Monaco. De 
jachtmakelaar woont in het zuiden 
van Frankrijk, in de buurt van Monaco; 
een favoriete locatie voor eigenaren 
van een superjacht. Sea Independent 
France biedt service aan de klanten 
in deze regio. Net als alle andere Sea 
Independent-agentschappen zal Sea 
Independent France als specialist binnen 
het wereldwijde netwerk opereren. 

 
Sea Independent 
T: 0229-279753 (NL) 
www.seaindependent.com

De Britse jachtwerf Fairline kondigt een 
nieuwe productiefaciliteit aan in Hythe 
(Southampton) aan de zuidkust van 
Engeland. De nieuwe locatie van de 
productiefaciliteit die zich aan het water 
bevindt is 20.000 m² groot. De jachtwerf 
verwacht dat de bouwwerkzaamheden 
ongeveer negen maanden in beslag 
nemen en dat er in de nazomer van 
2018 kan worden gestart met de bouw 
van de eerste jachten. Door de grotere 
productiefaciliteit wordt het mogelijk 
voor Fairline om jachten boven de 60 
voet te gaan bouwen. In de huidige 
productiefaciliteit in Oundle was dit niet 
mogelijk. Deze productiefaciliteit blijft 
actief voor jachten tot 60 voet. 
Naast de bouw van jachten boven 
de 60 voet zal de productiefaciliteit 
in Hythe de locatie worden waar 
de testen, inbedrijfstellingen en de 
klantoverdrachten plaats gaan vinden. 
In Nederland wordt Fairline Yachts 
vertegenwoordigd door Jonkers Yachts.
 
Jonkers Yachts 
T: 0111-673330 
www.jonkers.org

Habbeké Shipyard viert 
50-jarig bestaan met donatie 
aan KNRM

Fairline Yachts 
opent nieuwe 
productiefaciliteit 
voor grotere 
jachten

In het najaar evalueert Botenwacht de kwaliteit van de 
service. Om die reden heeft de organisatie afgelopen 
maanden driehonderd leden die tijdens het vaarseizoen 
ook daadwerkelijk door pech werden getroffen, opnieuw 
benaderd. Zij vroegen hen middels een online enquête 
aan te geven hoe ze de pechhulp van Botenwacht 
Nederland hebben beleefd. Botenwacht stelde vragen 
over de ervaring met de meldkamer en over de 
ervaring met de monteur door wie men werd geholpen. 
Pechhulp door Botenwacht Nederland is uiteindelijk 
gewaardeerd op een 8.3. Mick Eijsten van Botenwacht 
licht toe: “Hulde aan alle steunpunten en centralisten 
van de meldkamers van Botenwacht Nederland. 
Uiteraard kregen we ook opbouwende feedback. Wij 
zullen deze zeker gebruiken om ons voor komend 
seizoen verder te verbeteren.”
 
Botenwacht  |  T: 0486-460120  |  www.botenwacht.nl

Botenwacht scoort een 8.3 in tevredenheidsonderzoek
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