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Met de introductie van de WhisperPower WP-Sine 12/3000 sinus 
omvormer hoeft de jachteigenaar zich geen beperkingen meer 
op te leggen als het gaat om het gebruik van luxe apparatuur 
zoals een espressomachine of een inductiekookplaat aan boord. 
De WP-Sine 12/3000 is een uitbreiding op de WP-Sine 12V 
omvormerserie bestaande uit 400, 1000 en 2000 Watt omvormers 
met als eigenschappen een zuivere sinusvormige uitgangsspanning 
en stabiele frequentie. “De omvormers zijn licht, compact, robuust, 
hebben een hoog rendement en zijn prijstechnisch interessant. Ze 
worden niet voor niets ook wel stille generatoren genoemd,” vertelt 
Johannes Doornbosch, Sales Manager bij WhisperPower. “Wat deze 
nieuwe WP-Sine 12/3000 uniek en slim maakt is de automatische 
interne transfer switch die waarneemt wanneer er walspanning is. 
Bij aanwezigheid van walstroom 
worden de 230V gebruikers 
direct gevoed vanaf de wal in 
plaats van via de omvormer 
vanuit de accu waardoor de 
accu op peil blijft.”

Whisperpower
T: 0512-571550
www.whisperpower.nl

Van zaterdag 9 tot en met maandag 11 februari en van vrijdag 15 tot 
en met zondag 17 februari 2019 staat Flanders Expo in Gent in het 
teken van waterplezier en -ontspanning. Honderden boten staan hier 
klaar om zeilers, toervaarders, liefhebbers van opwindende snelheid 
of van de ultieme rust te charmeren. Ook alles voor kitesurfers, 
catamaranzeilers, jetski- of RIB-piloten en wakeboardriders is op de 
show aanwezig. De clubs, sportfederaties en pleziervaartoverheden 
staan klaar met raad en daad. Zij bieden de eerste stap naar 
goed en veilig pleziervaren. Ondertussen zet Wind & Watersport 
Vlaanderen (WWSV) hier zijn kampioenen in de spotlights en rollen 
jachtverhuurders hun vaarreizen uit. Iedereen kan in het demobad 
kennis maken met diverse watersporten waaronder voor het eerst 
ook met waterskiën en ‘kneeboarding’. Daarnaast is er volop animatie 
op het droge, onder meer van Sportievak, en zijn er inspirerende Boat 
Point-lezingen over bijvoorbeeld veilig varen of de aankoop van een 
boot. Ook de nieuwe campagne ‘Hijs de Blue Flag en zorg mee voor 
schoner water’ start hier.

Belgian Boat Show  |  www.belgianboatshow.be

WhisperPower 
brengt slimme 
omvormer op  
de markt

Rust en sensatie komen samen op de 
Belgian Boat Show

Binnenboordmotor BV breidt 
diensten uit op nieuwe locatie in 
Westergeest
Na ruim tien jaar actief te zijn geweest in Kootstertille is 
Binnenboordmotor BV sinds de zomer van 2018 te vinden op een 
toplocatie aan het water op de Simmerwei 5a in het eveneens Friese 
Westergeest. Met de verhuizing is er meer ruimte beschikbaar 
gekomen voor aanvullende activiteiten. Zoals de bedrijfsnaam al 
aangeeft blijft de focus op in- en verkoop van sportboten, motorboten 
en motorjachten met binnenboordmotor(en) en het leveren van 
nieuwe benzine en diesel binnenboordmotoren van de bekende 
merken Diemax, Volvo Penta en Mercruiser. Dit bedrijf kan ook 
het inbouwen, installeren en testen van deze motoren verzorgen. 
Binnenboordmotor BV levert de motoren in diverse soorten en maten 
en voorziet haar klanten van de nieuwste modellen. Momenteel is de 
nieuwe Diemax V12 High-Performance Marine Dieselmotor (500-
600 pk) in aanbouw, waarvan Binnenboordmotor BV hoofddealer is. 
Deze is naar verwachting medio 2019 beschikbaar. Daarnaast biedt 

Binnenboordmotor BV een breed scala van nautische diensten aan, 
gericht op sportboten, motorboten en motorjachten. Zo verzorgt 
ze vanuit de eigen compleet ingerichte werkplaats bootreparaties, 
bootonderhoud en de levering en installatie van nieuwe motoren 
en onderdelen. Ook kunnen booteigenaren hier terecht voor de 
winterstalling en verkoop van hun boot. Om dit te vergemakkelijken 
beschikt Binnenboordmotor BV over een helling met capaciteit tot 20 
ton en een bootkraan. Binnenboordmotor BV regelt de bootverkoop 
vanaf haar eigen verkoopkade en verkoophal. Voor wie gegarandeerd 
en snel de boot wil verkopen, koopt dit bedrijf ook zelf sportboten en 
motorboten met of zonder defecten in. Het complete aanbod is te 
vinden op de nieuwe website.
 

Binnenboordmotor BV
T: 0511-233118
www.binnenboordmotor.nl

Geniet van 50.000 m2 watersportplezier op HISWA 2019  
De HISWA Amsterdam Boat Show, één 
van de grootste watersportevenementen 
van Nederland, komt in zicht. Van 
woensdag 6 tot en met zondag 10 maart 
presenteren vele trouwe deelnemers en 
een groot aantal nieuwe bedrijven zich 
in verschillende watersportwerelden; 
Sloep, Speed, Zeilen, Shop, Onderdelen & 
Accessoires en de HISWA Sport Xperience. 
Naast honderden boten en een compleet 
assortiment onderdelen en accessoires 
voor ieder type boot, is er een boordevol 
activiteitenprogramma met onder andere 
de HISWA Mainstage waar inspirerende 
sprekers hun verhaal doen, maar waar u 
ook sessies Koken aan Boord kunt volgen. 
Ook is er het Demoplein met interactieve 
workshops over bootonderhoud. Ook is 
er een Speed Xperience, speciaal voor de 
snelheidsduivels. En in de HISWA Sport 
Xperience kan de jeugd van 6 tot en 

met 16 jaar verschillende 
watersporten en enkele 
andere sporten zelf 
uitproberen. Zo is er een 
indoor golf waar ze op 
kunnen leren golfsurfen, 
een kitesimulator voor 
de beginselen van het 
kitesurfen en Optimist on 
Tour om de eerste kneepjes 
van de zeilsport onder de knie te krijgen. 
Tot en met 13 januari bestelt u op  
www.hiswarai.nl/kaartverkoop twee HISWA 
toegangskaarten voor de prijs van één. Zo 
bestelt u twee dagkaarten voor € 15,- of 
twee avondkaarten voor € 10,-. Kinderen 
tot en met 16 jaar hebben gratis toegang. 
 

HISWA Amsterdam Boat Show
www.hiswarai.nl

ANWB vernieuwt 
serie waterkaarten 
voor 2019

Voor het vaarseizoen 2019 lanceert de ANWB een nieuwe 
waterkaartserie voor heel Nederland, inclusief de Wadden en 
Nederlandse Kust. Met een geheel vernieuwde ondergrond 
geniet de gebruiker van nog meer gemak en veiligheid. Tevens 
hebben de kaarten nummers gekregen in plaats van letters. Alle 
kaarten zijn duurzaam van scheur- en watervast papier en met 
duidelijke verwijzing van brugnummers naar de Wateralmanak 2. 
De kaarten zijn te koop voor € 16,95 (adviesprijs inclusief BTW) bij 
watersportwinkels, jachthavens, jachtverhuurders en online-shops 
verspreid door Nederland.
 
ANWB
www.anwb.nl/water
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