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Vanaf nu ook
blauwe diesel
te koop bij RFU
Jachtspecialist

DMS Holland ontwikkelt stabilisatoren
voor snelvarende jachten
Na het succesvol ontwikkelen en in de markt zetten van het elektrische
roldempingsysteem voor motorjachten tot 30 meter, de MagnusMaster, is DMS
Holland samen met partner Brabant Engineering gestart met de ontwikkeling van
een roldempingsysteem voor snelvarende jachten tot 30 meter. Dit nieuwe AntiRoll
dempingsysteem wordt, evenals de MagnusMaster, een seriematig te produceren
stabilisator. Tot nu toe wordt de AntiRoll alleen ‘custom build’ ontworpen voor de
super- en megajachten. Deze door DMS Holland gepatenteerde dubbelassige
vinstabilisator voor het superjacht segment is de basis voor het nieuwe systeem. De
techniek achter AntiRoll blijft hetzelfde, namelijk high-aspect vinnen die een roterende
beweging maken tijdens het varen en een klappende beweging als het jacht stilligt.
Het stabiliseren bij snel varen zal de extra toevoeging worden in deze multifunctionele
stabilisator. “Hoe dit gaat gebeuren houden we nog even voor ons”, aldus medeeigenaar Patrick Noor, verantwoordelijk voor sales & marketing van DMS Holland. In
november, tijdens de Mets 2018, wordt het systeem voor het eerst getoond waarna
het in 2019 op de eerste schepen geleverd wordt.
DMS Holland | T: 085-2010095 | www.dmsholland.nl

Sinds kort is RFU Jachtspecialist in het
Friese Jirnsum dealer van blauwe diesel
van het merk Future Fuels. Blauwe
diesel, officieel Ssynfuel+ genoemd, is
fossielvrije diesel, die volledig gemaakt
wordt van hernieuwbare grondstoffen.
Het is CO2-neutraal, emissiearm en
biologisch afbreekbaar. Booteigenaren
die op gewone diesel varen kunnen
zonder aanpassing van de motor op
blauwe diesel varen. RFU Jachtspecialist
heeft ervoor gekozen de 100% Blauwe
Diesel, de B100, aan te bieden. “Deze
pure blauwe diesel zorgt voor een
CO2-reductie van 90 procent!” aldus
een trotse Yke Hokwerda van RFU
Jachtspecialist. Daarbij is de blauwe
diesel winterbestendig en kan
de snellere en
efficiëntere verbranding ook
leiden tot brandstofbesparing.
RFU
Jachtspecialist
T: 0566-601881
www.rfujachtspecialist.nl

Ontwerper Jan des Bouvrie
doopt drijvende vakantievilla
MarinHome 84 Prestige
Op donderdag 31 mei werd in
Jachthaven Naarden het gloednieuwe
vlaggenschip van Gielissen Shipyard
uit Helmond gedoopt: de MarinHome
84 Prestige. Geen standaard
motorjacht, maar een luxe woonboot
met vaarmogelijkheden. Het ontwerp
van de duurzame design waterwoning
komt van Jan des Bouvrie, die de
houseboot zelf officieel doopte. De
MarinHome is verkrijgbaar in de kleuren
wit, grijs en zwart. De luxe, duurzame
en onderhoudsarme housebout van
Nederlandse makelij biedt met een
lengte van 14 meter en een breedte
van 6 meter veel ruimte. Ze is praktisch
ingericht met een ruime woonkamer,
een goed uitgeruste keuken, veel
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bergruimte en twee slaapkamers met
elk een eigen badkamer en suite.
Ook is er airconditioning in elk vertrek
en zijn de ramen voorzien van fraaie
shutters. Waar de Comfort-versie een
ruim dakterras heeft, is deze Prestige
voorzien van een riant en doordacht
terras voorop. Voor wie liever niet in de
volle zon zit, biedt het doorlopende dak
uitkomst. De MarinHome 84 Prestige is
te bezichtigen in Jachthaven Naarden.
Hiervoor kan een afspraak worden
gemaakt met Gielissen Shipyard of
met Wehmeyer Yacht Brokers, de
jachtmakelaardij op de haven.
Gielissen Shipyard | T: 0492-531579
www.shipyardgielissen.com
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Ultieme
ex-zeilersboot
te huur bij
Workumer
Jachthaven

Blokhutboot nu ook te huur op
de Linge
De overstap van een zeiljacht naar
een motorboot is soms spannend.
Het kan dan ook prettig zijn om vooraf
kennis te maken met het varen met een
motorboot. Workumer Jachthaven biedt
de mogelijkheid om een Hellingskip
850, een echte ex-zeilersboot, te huren.
Mark Offringa en Peter Wiersma van
Workumer Jachthaven lichten toe: “U
zult positief verrast zijn door het comfort
en gemak van deze motorboot. Vanuit
de Workumer Jachthaven verhuren wij
motorboten die uitstekend geschikt zijn
om de Friese meren te ontdekken. Het
zijn zeer stabiele en ruime boten die ook
voor een onervaren schipper goed te
besturen zijn.” De Hellingskip 850 is een
goed onderhouden, fijn vakantieschip
met een multi-knik onderwaterschip.
Het jacht is niet alleen stabiel met goede
vaareigenschappen, maar biedt ook
veel comfort aan boord. Met de lage
doorvaarthoogte kunnen de mooiste
routes gevaren worden. Door de ruime
indeling is dit schip ideaal om met twee
personen en eventueel twee gasten aan
boord een zorgeloze motorbootvakantie
te ervaren.
Workumer Jachthaven | T: 0515-745566
www.workumerjachthaven.nl/verhuur

Voor nieuws over
zeilboten zie pagina 28

Naast rivierengebied Heerewaarden-Heusden en de Brabantse Biesbosch is het
sinds april 2018 ook mogelijk om op de rivier de Linge een Blokhutboot te huren. Het
vertrekpunt is te vinden bij Hotel aan de Linge in Kedichem. Momenteel zijn hier twee
boten in de vaart en daar komt nog een derde bij. Met een lengte van maar liefst 108
kilometer behoort de Linge tot de langste rivieren in Nederland. De laatste 40 kilometer,
van Geldermalsen tot Gorinchem, is ook bevaarbaar voor ‘kleine’ motorboten zoals
de Blokhutboot. Langs de Linge vind je talrijke historische dorpen en steden en zeer
mooie natuur. Daarbij zijn er veel restaurants en terrassen aan het water of dicht bij het
water. Ook bij deze restaurants aan het water komen de voordelen van de Blokhutboot
naar voren. Voor huurders van de Blokhutboot is er namelijk vrijwel altijd plek: want
als het terras al vol is, dan wordt er bij diverse restaurants ook op de Blokhutboot
geserveerd. Kees Cornelissen van Blokhutboot licht toe: “Dit hebben we bij het terras
van Bistro De Lachende Gans in Tricht zo geregeld, maar bijvoorbeeld ook bij Kiky aan
de Linge in Leerdam en Rust Wat in Beesd.”
Blokhutboot | T: 06-42199171 | www.blokhutboot.nl

Honderd wereldpremières
op Yachting Festival Cannes
Europa’s grootste boatshow te water
is in aantocht. Van dinsdag 11 tot en
met zondag 16 september 2018 zal
Yachting Festival Cannes wederom
duizenden bezoekers verwelkomen in
de spectaculaire haven van Cannes.
Verspreid over de havens Vieux Port
en Pierre Canto worden maar liefst
600 jachten getoond, waaronder naar
schatting honderd wereldpremières.
De boten variëren van 2 tot 65 meter,
samen goed voor maar liefst 10
kilometer aan boten. Hoewel er veel
motorjachten en sportboten te vinden
zijn, is het ook een perfecte beurs
voor liefhebbers van zeiljachten en
catamarans. YachtFocus is er net als
voorgaande jaren bij en deelt er het
septembernummer uit. Bezoekers
die hun entreekaarten vooraf online

Voor nieuws over sportboten en
sloepen zie pagina 66

YachtFocus Magazine 165 • www.yachtfocus.com nieuwe boten - gebruikte boten

kopen, zijn goedkoper uit. Zo is een
eenpersoonsticket online € 15,- in
plaats van € 19,-. Een duoticket kost
aan de deur € 38,-, maar is online
verkrijgbaar voor € 25,-.
Cannes Yachting Festival
www.cannesyachtingfestival.com
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