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Caravanboat beleeft première
op Boot Holland
De Duitse Caravanboat ‘Departure One’ zal voor het eerst op Boot
Holland in Leeuwarden te zien zijn. Het bijzondere voer- en vaartuig
is een combinatie van een kleine woonboot en een caravan. De
Caravanboat is gemaakt van zeewaterbestendig aluminium en
kan in elke haven te water worden gelaten om vervolgens op de
binnen- of kustwateren te varen. Aan wal blijft de Caravanboat op
een speciaal gebouwde tandemtrailer, die de functionaliteit van
een caravan verzekert. Een vakantie in Europa op de planning?
Met de juiste SUV als trekauto zou deze Caravanboat zich volgens
de makers perfect lenen voor een toer door Europa. Met de trailer
heeft de caravanboot een totale lengte van 9 meter en een breedte
van 2,5 meter. De stuurstand bevindt zich tussen de woon- en
slaapruimte waarbij twee camera’s goed rondom zicht geven. De
keuken is uitgerust met een 2-pits keramische kookplaat of - als
alternatief - met een gaskookplaat. Ook is er een badkamer met
toilet, wastafel en douche aanwezig. Met zonnepanelen op het dak
kan de Caravanboat tot een paar dagen zelfvoorzienend zijn.

Belgian Boat Show Float verhuist
naar Nieuwpoort

Nieuwpoort zal dit najaar het Belgian Boat Show in-water-event
ontvangen. Het concept van de boatshow in een jachthaven verhuist
hiermee van Breskens naar Nieuwpoort. Beursorganisator Conceptum
nam zes maanden geleden de organisatie van de watersportbeurzen
op zich. Volgens Florent Godin, de CEO van Conceptum, zitten de
beurzen Belgian Boat Show (indoor in Gent), Belgian Boat Show
Beach (testweekend in Knokke) en nu ook Belgian Boat Show Float
(de in-water-boatshow in Nieuwpoort) hiermee op één koerslijn.
“Dit is een veel krachtigere formule waarmee de pleziervaart en de
watersport onder één duidelijk herkenbare noemer de consument
en de leverancier met elkaar verbindt. Het zorgt voor 365 dagen
nationale en internationale zichtbaarheid.” zegt hij. “Nieuwpoort is
een belangrijke watersport- en pleziervaartlocatie, met het op een

na grootste jachthavencomplex van Europa.” De bezoeker zal hier
aan boord kunnen stappen van 250 nieuwe en tweedehandsjachten
in hun natuurlijke wateromgeving en zal keuze hebben uit de
meest representatieve watersportbedrijven. Toeleveranciers en
winkels, technische specialisten en andere naar maat werkende
servicebedrijven zijn te vinden aan de wal in de megatent met
capaciteit tot 5.000 m². Belgian Boat Show Float in Breskens wordt
hiermee stopgezet.

Belgian Boat Show Float
www.belgianboatshow.be

Drinkwaard Marine toont E-Propulsion Pod Drive 3.0
op Boot Holland
Drinkwaard Marine zal de nieuwe E-Propulsion Pod Drive 3.0 van vrijdag 8 tot en met
woensdag 13 februari op Boot Holland in Leeuwarden presenteren. Deze 3kw Pod Drive
heeft de stuwkracht van een reguliere 6 pk motor. De onderhoudsvrije en borstelloze
DC motor kenmerkt zich als geluidsarm en is zeer licht van gewicht. De ingebouwde
motorbeveiliging zorgt ervoor dat de motor automatisch pauzeert wanneer de schroef iets
onder water raakt. Standaard is de Pod Drive voorzien van een zijhendel, maar deze is ook
leverbaar met een ‘blue tooth’ remote control.

Caravanboat UG (Hamburg)
www.caravanboat.de

Inspirerende lezingen op
HISWA Amsterdam Boat Show
Behalve honderden boten en een uitgebreid aanbod van onderdelen
en accessoires heeft de HISWA Amsterdam Boat Show van 6 tot
en met 10 maart 2019 ook een Mainstage. Op dit centrale podium
vertellen inspirerende sprekers leerzame en bijzondere verhalen. Alle
dagen van de beurs staan in het teken van een specifiek thema.
Zo is er het thema ‘klassiek’ met onderwerpen als sloepen door
de eeuwen heen en navigeren zoals vroeger. Het tweede thema is
‘topsport’ met fitnessclinics door Annemieke Bes en presentaties
door Mark Slats over zijn deelname aan de Golden Globe Race
en Gerd-Jan Poortman over zijn nieuwe boek. Ook het thema
‘duurzaamheid’ komt aan bod met de stichting By the Ocean we
Unite over de Plastic Soup en Peter Hoefnagels die CO2-neutraal
rond de wereld heeft gezeild. Op zaterdag is het familiedag met
reizen met kinderen, koken aan boord en varen naar en door
Frankrijk. Op zondag staan de ‘vertrekkers’ centraal met inspirerende
reisverhalen van onder meer Walewijn de Waal en Max van Keulen.
HISWA Amsterdam Boat Show | www.hiswa.nl

Observator Watersport en de Rotterdamse Scheepvaartboekhandel gaan samen
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scheepswinkel Observator Watersport was
al te vinden op het Noordereiland aan de
voet van ’de Hef’. Sinds 8 januari vormt
dit Noordereiland de thuishaven voor
beide boekwinkels. Daarmee is meteen
een uitgebreide maritieme antiquarische
boekencollectie in Rotterdam ontstaan,
waar de liefhebber alles vindt wat nog aan
zijn verzameling ontbreekt.

Recorddrukte voor KNRM:
2.508 keer uitgevaren in 2018
In 2018 zijn de vrijwilligers van de Koninklijke Nederlandse Redding
Maatschappij (KNRM) 2.508 keer uitgevaren en werden 4.313
mensen gered of geholpen. De stijging van bijna 20% ten opzichte
van voorgaande jaren wordt verklaard door de lange en warme
zomer. De helft van alle hulpverleningen door de redders van de
KNRM werden, analoog aan de tropische temperaturen, tijdens de
maanden juni, juli en augustus uitgevoerd. Dit jaar bestaat de KNRM
195 jaar en verwacht de organisatie haar 100.000ste donateur te
verwelkomen.

Drinkwaard Marine
T: 0184-412332 | www.drinkwaard.com

De Rotterdamse Scheepvaartboekhandel
van Bas van der Zwan in de Museumhaven
‘de Delft’ verhuist naar Observator op
het Noordereiland in Rotterdam. De
boekhandel was jarenlang te vinden in
de entreehal van Scheepvaartmuseum
Prins Hendrik. De laatste zes jaar was
de winkel gevestigd in de entreehal van
museumproject de Delft. De typische
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KNRM | www.knrm.nl

Observator Watersport
T: 010-2142705 | www.observator.nl
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