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Seaflo heeft de productie van haar pompen verhuisd naar haar 
nieuwe fabriek in het Chinese arrondissement Liancheng. De 
fabriek is fors uitgebreid waardoor Seaflo nu alle producten op één 
locatie kan produceren. De vergrote fabriek ligt op geringe afstand 
van de haven van Xiamen en is gespecialiseerd in het ontwerpen, 
produceren en wereldwijd distribueren van professionele 
pompsystemen in ruim driehonderd uitvoeringen. Deze worden 
gebruikt in onder meer de land- en tuinbouw, campersector, 
visbeluchting, beroepsvaart en pleziervaart. Op een oppervlakte 
van ruim 54.000 m2 wordt hier continu gestreefd naar innovatieve 
oplossingen. Niet alleen 140 internationale patenten, maar ook 
de eigentijdse en aansprekende vormgeving, onderscheidingen 
en certificeringen (waaronder CE en RoHS) brachten Seaflo tot 
de wereldtop van haar branche. De membraam-, lens-, bron-, 
en tandwielpompen, luchtafzuigers en -verversers, accukeuze-
schakelaars, was- , sproei- en nevelinstallaties, kajaks en peddels 
worden inmiddels naar vijftig landen wereldwijd geëxporteerd. In 
Europa wordt Seaflo vertegenwoordigd door ariadne-marine® bv 
in Amsterdam, met haar Seaflo-magazijn op het bedrijventerrein 
Hoorn ‘80. 
 
Seaflo 
T: +31 (0)20-6627838  |  www.seaflo.nl

Tijdens HISWA Amsterdam Boat Show 2019 zijn de winnaars van 
de ‘HISWA Product van het Jaar 2019’ en ‘HISWA Hebbeding 
2019’ bekend gemaakt. De waterdichte lantaarn SolarPuff won de 
juryprijs voor het ‘HISWA Hebbeding 2019’. Onder het publiek is de 
Flextrash, een flexibele prullenbak gemaakt van gerecyclede PET 
flessen, benoemd tot favoriet. De award voor ‘HISWA Product van het 
Jaar 2019’ is dit jaar gewonnen door de Galaxy Infl8 van ASA Boot 
Electro. Dit is ’s werelds eerste opblaasbare nood-VHF-antenne, die 
een volledige 3DB heeft met ver bereik, in vergelijking met standaard 
kleine spiraalvormige ontwerpen. De jury is lovend: “Bij de Galaxy 
Infl8 zien wij vele toepassingen van deze opblaasbare antenne voor 
een brede doelgroep: van kanovaarders tot in reddingsvlotten. Het 
veiligheidsapparaat is multi-toepasbaar en door de bijgeleverde 
connectoren ook inzetbaar op handheld equipment.” 
 
ASA Boot Electro
T: +31 (0)20-4369100  |  www.asabootelectro.nl

Productie Seaflo-pompen in nieuwe en uitgebreide fabriek
Floris Vos van eSailing en Daan Hamburger 
van Jachtmakelaar Monnickendam zijn 
een samenwerking gestart. Onder de 
naam eSailing Monnickendam-Andijk 
is Daan Hamburger de contactpersoon 
voor het gebied Noord-Holland boven het 
Noordzeekanaal. Met deze samenwerking 
breidt de beëdigde en ervaren jachtmakelaar 
zijn werkgebied uit. In samenspraak met 

Monica de Vast, directeur van Jachthaven 
Andijk, opent Daan Hamburger op deze 
jachthaven zijn tweede kantoor. Hiermee 
werkt de jachtmakelaar vanaf nu op afspraak 
vanuit zowel Monnickendam als Andijk. 

eSailing Monnickendam-Andijk 
T: +31 (0)88-2502504 
www.esailing.nl

Omzetgroei van 4,8 procent in watersportsector

eSailing Monnickendam-Andijk opent nieuw 
kantoor op Jachthaven Andijk

Jachtmakelaardij Zuidwest Friesland 
in Workum is vanaf nu ook exclusief 
dealer van Nord Star Boats uit Finland. 
Deze multifunctioneel inzetbare en zeer 
professioneel gebouwde schepen zijn 
geschikt voor alle omstandigheden 
op zowel groot als klein water. De 
motorjachten van Nord Star zijn in diverse 
afmetingen verkrijgbaar; van een 8 meter 
lang patrouilleboot tot een 15 meter lang 
motorjacht. Elk model is handgemaakt, 
waarbij de Finse bouwers streven naar 
absolute perfectie in combinatie met 
praktisch gebruik en veel comfort aan boord. 

Dankzij de sterke uitgebalanceerde romp is 
het goed mogelijk om zowel rustig als snel 
comfortabel te varen. Binnenkort verwacht 
het team van Jachtmakelaardij Zuidwest 
Friesland de eerste demoboot in Workum te 
verwelkomen.
 
Jachtmakelaardij Zuidwest Friesland 
T: +31 (0)515-745560
www.jachtmakelaardijzwf.nl

In de categorie ‘revolutionaire motorjachten’ scoort de Atlantic A500 
van Atlantic Motoryachts veel punten. Het aluminium motorjacht 
kent drie uitvoeringen, namelijk de Open, Pilothouse en Convertible, 
waarbij de Convertible dit voorjaar het spits afbijt. Het gloednieuwe 
jacht doorstond de eerste testvaarten met glans. Opvallend is dat 
de nieuwe serie van Atlantic Motoryachts is uitgevoerd met een 
sliding hull. Dat wil zeggen dat deze Atlantic bij alle vaarsnelheden 
comfortabel vaart. De Atlantic A500 Convertible is standaard 
zeer royaal uitgerust. Daarnaast kan de werf ook inspelen op de 
specifieke wensen van haar opdrachtgevers. De verkoop van de 
Atlantic A500 wordt verzorgd door Hollandboat in Workum.
 
Hollandboat
T: +31 (0)515-227012
www.hollandboat.nl

Nieuwe dealer voor Finse 
Nord Star Boats 

Wereldprimeur: eerste Atlantic A500 Convertible in actie

De lange zomer van 2018 hielp veel 
watersportbedrijven om hun opbrengsten te 
laten toenemen. In totaal groeide de omzet 
in de sector met 4,8 procent. De verschillen 
tussen de diverse soorten bedrijven zijn 
echter groot. Met name de verhuurbedrijven 
profiteerden van het mooie weer: zij 
konden veel meer verhuurdagen boeken. 

Hun omzet steeg met maar liefst 10 
procent. De verkoop van nieuwe boten zat 
eveneens in de lift: een omzetstijging van 7 
procent. Deze cijfers komen uit de recente 
conjunctuurmeting van HISWA Vereniging, 
ondernemersorganisatie voor jachtbouw 
en watersport. De jachtmakelaars en 
jachtexperts zijn positief over de toekomst, 

maar wijzen watersporters erop dat 
goed onderhoud steeds belangrijker 
wordt. Er is voldoende aanbod maar 
matig onderhouden vaartuigen zijn slecht 
verkoopbaar.

HISWA Vereniging
www.hiswa.nl

Galaxy Infl8 van ASA Boot Electro wint award
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