
Watersportnieuws | Algemeen
Kijk op www.BootAanBoot.nl voor meer watersportnieuws

Voor nieuws over 
motorboten zie pagina 80

Voor nieuws over 
zeilboten zie pagina 26

Voor nieuws over sportboten en 
sloepen zie pagina 60

Gedurende de wintermaanden staan veel 
jachten in winterstalling. Dat betekent niet 
automatisch dat de watersportbranche stil 
staat als het aan Best Boats International 
Yachtbroker ligt. Speciaal voor de 
wintermaanden heeft deze jachtmakelaar 
uit Roermond een 10-stappenplan voor 
het verkoopprogramma opgesteld. Arie 
Drenth, algemeen directeur Best Boats: “We 
merken dat veel klanten de wintermaanden 
benutten om zich voor te bereiden op 
2019. Dat er minder of niet gevaren wordt 
is geen reden om niet bezig te zijn met 
watersport. In de maanden oktober en 
november tot heden hebben wij minstens 
zoveel bezoekers gehad als in de maanden 
augustus en september. Daarom zagen 
wij als jachtmakelaar de noodzaak om een 
winterprogramma op te stellen, zodat de 
klant zich niet aan ons hoeft aan te passen, 
maar wij ons aan de klant aanpassen.” Best 
Boats heeft een multidisciplinair team tot 
haar beschikking bestaande uit taxateurs, 
marketeers, jachtonderhoud specialisten, 
fotografen en schippers om de jachten op 

Na vele jaren Sabb parts en motoren te 
hebben vertegenwoordigd, draagt Allpa 
Marine Equipment dit importeurschap per 
november 2018 over aan de firma Bakker 
- Protech Marine Service in Warmond. 
Verschuur Diesel heeft Sabb vanaf 1968 
vertegenwoordigd. De firma Verschuur Diesel 
is later ondergebracht bij de firma Allpa 
Marine Equipment. Nu vindt Allpa het tijd om 
zich meer te richten op haar kerntaak: marine 
equipment. “Merken zoals SeaStar, Johnson 
Pump, Zipwake, Twin Disc, Centaflex, 
Springfield seats, Radice Propellers hebben 
zo nog meer focus,” aldus Mark Rutgers, 
directeur bij Allpa Marine Equipment. Jan 
Bakker van firma Bakker – Protech Marine 
Service is bekend met de materie. In het 
verleden heeft hij bij Verschuur Diesel veel 
met Sabb gewerkt. De firma heeft een 
ruime ervaring in revisie en onderhoud van 
motoren, zowel in de pleziervaart als in de 
beroepsvaart. Protech zal dan ook het gehele 
assortiment en de volledige voorraad van 
Allpa overnemen.  

Allpa
T: 024-3777773
www.allpa.nl

Importeurs en jachtwerven kunnen vanaf heden hun nieuw op de markt gebrachte boten 
aanmelden voor de verkiezing HISWA Boot van het Jaar 2019. Er zijn twee categorieën: een 
prijs voor de beste motorboot en een prijs voor de beste zeilboot van het jaar. De uitreiking 
van de prijzen vindt plaats tijdens HISWA te water, van 4 tot en met 8 september 2019 in 
Bataviahaven Lelystad. De HISWA Boot van het Jaar-verkiezing is een door HISWA Vereniging, 
HISWA Amsterdam Boat Show en HISWA te water in het leven geroepen ereprijs voor 
nieuwe motorboten en zeilboten. Een onafhankelijke jury – bestaande uit journalisten van 
toonaangevende watersportmedia – beoordeelt de binnengekomen aanmeldingen en maakt 
uiteindelijk een selectie van drie boten per categorie. De criteria hierbij zijn: het innovatieve 
karakter, vaareigenschappen, constructie, prijs-kwaliteitverhouding en design. Een vaartest 
maakt deel uit van de beoordeling. Boten aanmelden kan tot 6 maart 2019 door een bericht 
met daarin een beschrijving van de specificaties en beeldmateriaal te sturen aan info@hiswa.nl. 
Het eerste juryoverleg staat gepland tijdens de HISWA Amsterdam Boat Show in maart 2019.

HISWA Vereniging
www.hiswa.nl
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WhisperPower 
presenteert SQ 
PRO-serie met lage 
toeren generatoren

Tijdens de vakbeurs METS afgelopen november in Amsterdam RAI introduceerde 
WhisperPower een vernieuwde lijn vaste lage toeren generatoren geschikt voor 
continuebedrijven en commerciële toepassingen. Met het upgraden van de SQ-range 1500 
toeren generatoren anticipeert WhisperPower op de vraag naar geluidsarme, hoogwaardige 
vaste toeren generatoren. De nieuwe range, aangeduid met ‘PRO’, bestaat uit modellen 
tussen 10 en 32 kVA en wordt eind 2018 aangevuld met een 50 kVA 3-fase unit. De 
dieselmotoren die voor de PRO modellen ingezet worden zijn geselecteerd op basis van 
conformiteit met de verschillende emissie-eisen die in 2019 van kracht worden in Europa 
(Stage V) en de Verenigde Staten (EPA/ Tier IV).

WhisperPower 
T: 0512-571550
www.whisperpower.nl

Botenwacht verzorgt 
winterservicebeurt op locatie
Veel boten worden voorbereid op de 
winterperiode waarbij ook het nodige 
onderhoud wordt uitgevoerd. Speciaal 
voor boten die zich niet zo makkelijk 
laten traileren heeft Botenwacht een 
mobiele service voor onderhoud op 
locatie. Het is nu ook mogelijk om 
hiervoor online een offerte aan te vragen. 
De winterservicebeurt op locatie omvat 

Jachtmakelaars: 
gebruikte boten 
snel verkocht
De markt voor gebruikte boten ervaart 
momenteel snelle verkopen. De verkoop 
van gebruikte open boten zoals sloepen en 
tenders, steeg in het derde kwartaal van 
2018 met maar liefst 40% ten opzichte van 
hetzelfde kwartaal van 2017. Dat blijkt uit 
de kwartaalcijfers van NLyachts.com, een 
gezamenlijk initiatief van gecertificeerde 
jachtmakelaars die zijn aangesloten bij 
HISWA Vereniging, ondernemersorganisatie 
voor jachtbouw en watersport, en de 
Nederlandse Bond voor Makelaars in 
Schepen (NBMS). “Wij hebben een 
uitstekend kwartaal achter de rug. Behalve 
de stijging in de verkopen, is de gemiddelde 
tijd die een gebruikte open boot te koop 
lag gehalveerd tot 110 dagen. Het mooie 
weer heeft zeker hier aan bijgedragen. 
Nog een positief punt: het verschil tussen 
vraagprijs en verkoopsom wordt steeds 
kleiner”, aldus Michaël Steenhoff, manager 
afdeling Jachtbouw bij HISWA Vereniging. 
Verder constateren de makelaars een 
lichte groei bij de verkoop van zeiljachten. 
Het aantal verkochte motorjachten is 
stabiel en vertegenwoordigt het grootste 
aandeel van de markt. Opvallend is dat de 
buitenlanders blijvend geïnteresseerd zijn in 
het Nederlandse botenaanbod.
 
NLyachts
www.NLyachts.com

een vast pakket met veelvoorkomende 
werkzaamheden voor een all-in prijs vanaf 
€ 320,- inclusief btw en arbeidsloon. 
Het daadwerkelijke tarief is onder meer 
afhankelijk van het type motor en aantal 
cilinders. Ook profiteren leden van 
Botenwacht Nederland van een gunstigere 
prijs dan niet-leden. 

gepaste wijze grootschalig en internationaal 
onder de aandacht te brengen.

Best Boats International Yachtbroker
T: 0475-743705
www.bestboats.nl

Botenwacht
T: 0486-460120 
www.botenwacht-onderhoud.nl

VERKOCHT
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