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Gratis zeilen, suppen en boten kijken  
bij De Zandmeren in Kerkdriel

Op donderdag 3 mei 2018 heeft Jachthaven Andijk, naast de Blauwe Vlag ook 
de Groene Wimpel in ontvangst genomen. Een jachthaven verdient deze wimpel 
als zij bovenop de internationale criteria voor de Blauwe Vlag voldoet aan de extra 
gestelde criteria op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en 
verduurzaming van de jachthaven. Zo wordt er gekeken naar duurzame inkoop, 
gebruik van duurzame (bouw)materialen, energiebesparing, schoonmaakmiddelen, 
waterbesparing, maatschappelijke betrokkenheid, groenbeheer, transport en 
keten-verantwoordelijkheid. Na het wederom actief deelnemen aan de Blauwe Vlag- 
campagne heeft het team van Jachthaven Andijk het afgelopen jaar een extra stap 
gezet om ook aan de voorwaarden van de Groene Wimpel te voldoen. Monica de 
Vast van Jachthaven Andijk is zeer blij met deze extra waardering. “Maatschappelijk 
verantwoord ondernemen staat hoog in het vaandel van onze jachthaven. Wij 
besteden al veel aandacht aan het milieu. Maar met deze extra zware normen op het 
gebied van bijvoorbeeld duurzame inkoop, waterbesparing, personeelsmanagement 
en groenonderhoud zijn we onze jachthaven nog meer aan het verduurzamen.”

Jachthaven Andijk | T: 0228-593075 | www.jachthavenandijk.nl

Zondag 27 mei is het open dag op 
recreatiegebied De Zandmeren in 
Kerkdriel. Van 10.00 tot 17.00 uur 
zetten alle bedrijven aan de Zandstraat 
de deuren open voor geïnteresseerden 
en worden diverse activiteiten in en 
om het water georganiseerd. Zo 
kunnen bezoekers gratis suppen, 
zeilen of kanovaren. Ook is er een 
braderie en op de parkeerplaats 
van Van Gent Watersport is er een 

nautisch bedrijvenplein te vinden. 
Bootbemiddeling.nl organiseert een 
bootshow met een ruim aanbod aan 
motorjachten ter bezichtiging. Ook voor 
de kinderen zijn er volop activiteiten. 
Zo is er de ‘Alles Is Techniek 
Experience Bus’ waarin de jonge 
bezoekers op aantrekkelijke en 
interactieve wijze kennis maken met 
techniek. Toegang tot het evenement 
is gratis.

Onder het motto ‘Maak kennis met alles wat we doen’ organiseert Kempers Watersport 
in Aalsmeer het weekend van 1, 2 en 3 juni haar open dagen. Alle deuren worden 
geopend zodat bezoekers niet alleen het volledige aanbod kunnen bekijken, maar 
ook een kijkje achter de schermen kunnen nemen. Van Axopar, Boston Whaler, 
Linssen Yachts en Sea Ray heeft Kempers Watersport een ruime collectie van demo’s 
klaarliggen voor proefvaarten op de Westeinderplassen. Daarnaast is er een vaarklare 
voorraad nieuwe en jong gebruikte boten in alle soorten en maten in de showroom te 
vinden. Ook de werkplaats is deze dagen geopend. Het aftersales team legt hier uit 
wat goed bootonderhoud inhoudt en welke navigatie- en communicatieapparatuur er 
ingebouwd kan worden. Daarnaast kan er ook een kijkje worden genomen in de haven 
waar naast de boten ook Aquacabins - vakantiehuisjes op het water - te vinden zijn. 
Daarbij kunnen bezoekers hier leren suppen en waterskiën.

Kempers Watersport | T: 0172-503000 | www.kemperswatersport.nl 

WhisperPower  
komt met 
range variabele 
toerengeneratoren 
voor de watersport

Kempers Watersport houdt open 
dagen op 1, 2 en 3 juni

X-Yachts brengt booteigenaren 
samen met X-Yachts Holland Cup

Tiende Waterland 
SailWise 
Sponsorcup levert 
recordbedrag op 
voor goede doel

Groene wimpel voor 
Jachthaven Andijk

Dit jaar zal de zevende editie van 
de X-Yachts Holland Cup gehouden 
worden op zaterdag 2 en zondag 3 
juni 2018. Het is de vierde keer dat het 
evenement in samenwerking met de 
Almere Regatta in Marina Muiderzand 
plaatsvindt. “Wij nodigen alle X-Yachts

eigenaren uit om het eerste weekend 
van juni naar Marina Muiderzand 
te komen om te zeilen én deel te 
nemen aan de sociale activiteiten na 
het zeilen,” aldus X-Yachts Holland. 
De gemeten X-Yachts (Sport-klasse) 
kunnen zich inschrijven bij de ORC-
klassen. Voor de Family-klasse, die 
zonder spinnaker varen, wordt een 
aparte baan uitgezet rondom bestaande 
boeien op het IJsselmeer. Ook zeilers 
met weinig of geen wedstrijdervaring 
zijn welkom op het evenement. Naast 
een eigen X-Yachts borrel op 2 juni is 
er aansluitend een gezamenlijk diner en 
feestje. Registratie voor de cup verloopt 
via de Almere Regatta.

X-Yachts | T: 036-5369057  
www.x-yachts.com

Na een zeer geslaagde zeildag eind 
april mocht SailWise uit handen van 
Trees en Jan Zetzema van Waterland 
Yacht Charter een cheque van 18.670 
euro in ontvangst nemen. Dit was de 
totale opbrengst van de sponsorcup 
die Waterland Yacht Charter jaarlijks 
organiseert. Deze tiende Sponsorcup 
werd ondersteund door zeventien 
bedrijven plus nog een extra bijdrage 
van diverse bemanningen. “We zijn heel 
verrast, vooral door de hoogte van het 
bedrag dit jaar en zijn er zeer blij mee”, 
vertelt Michiel Meijers van SailWise. 
“Waterland Yacht Charter doneert 
de opbrengst van de sponsorcup 
jaarlijks aan SailWise, maar nog nooit 
was dit bedrag zo hoog. We zullen 
het bedrag gebruiken voor ons eiland 
Robinson Crusoe in de Loosdrechtse 
Plassen en voor het verder ontwikkelen 
van zeilinstructiemateriaal voor 
slechtzienden.”

Waterland | T: 0299-652000  
www.waterlandyacht.nl

Recreatiegebied De Zandmeren  
www.facebook.com/
RecreatiegebiedZandmeren

Volgend op de Piccolo 4 kVA Genverter 
variabele toerengenerator introduceert 
WhisperPower een complete Piccolo-
range met modellen tot 12 kVA, 
uitgevoerd met geluiddempende 
polyester geluidkappen. Sinds de 
introductie van de Piccolo 4 kVA in 2015 
zijn er meer dan 1.000 units verkocht. 
Deze populariteit heeft de Piccolo 
volgens WhisperPower te danken 
aan de combinatie van de compacte 
afmetingen, het lage geluidsniveau, 
het hoge (piek)vermogen, de geringe 
afmetingen, het lage gewicht en de 
marktconforme prijs. De Piccolo is met 
name bedoeld voor nieuw gebouwde 
en gebruikte motor- en zeiljachten 
tussen de 28 en 40 voet die met de 
installatie van een Piccolo 4 kVA volledig 
onafhankelijk worden van walstroom. De 
verdere ontwikkeling van een complete 
range met Genverter modellen van 8, 
10 en 12 kVA als vervolgmodellen op 
de 4 kVA versie is een antwoord op 
de vraag van werven en installateurs 
naar variabele toerengeneratoren met 
dezelfde eigenschappen als de Piccolo 
4 kVA. Bastiaan Jousma van Frisian 
Motor Boats, bouwer van de Super 
Lauwersmeer motorjachten: “Wij hebben 
naar volle tevredenheid een aantal 
Piccolo 4 kVA Genverters geïnstalleerd in 
onze Super Lauwersmeer motorjachten 
en in de extra luxe Super Lauwersmeer 
Discovery range een aantal 
zwaardere modellen uit de Genverter 
generatorserie.”

WhisperPower | T: 0512-571550
www.whisperpower.nl
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