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Nieuwe outfit voor YachtFocus beursteam 

Kijk op www.BootAanBoot.nl voor meer watersportnieuws

ARC Marine heeft 
zijn eerste shop-
in-shop geopend. 
Vanaf nu kan 
de liefhebber 
van nautische 
lifestyleproducten 
hier terecht voor 
een compleet 
nieuwe inrichting 
van de kuip en 
kajuit. De shop 
bevindt zich op de 

eerste verdieping van Tijssen Watersport op Zijbaan 10 in Leiderdorp. 
Met de boot aanmeren kan ook. “Online groeit de vraag naar de 
producten van ARC Marine en daarmee groeit ook de vraag om de 
producten offline te 
bezichtigen,” aldus 
Floortje Wijma van 
ARC Marine. De 
shop-in-shop geeft 
de consument 
de gelegenheid 
om het comfort 
en gemak van de 
regisseursstoelen 
en klaptafels te 
ervaren. En ook 
het kiezen van de 
juiste kleur kussens wordt makkelijker gemaakt, doordat de gehele 
kleurrange is uitgestald. Naast de eigen collectie, presenteert ARC 
Marine een ruime selectie Marine Business-serviezen waarmee de 
tafels sfeervol zijn gedekt. De shop-in-shop wordt bemand door het 
personeel van Tijssen Watersport. Zij staan zes dagen per week klaar 
om de klant van advies te voorzien. De meubels kunnen ter plekke 
worden besteld en veel van de accessoires zijn uit voorraad leverbaar.

ARC Marine  |  +31 (0)320-260602  |  www.arcmarine.nl

Slam Benelux is wederom de kledingpartner van het YachtFocus beursteam. Hiermee is 
het team voortaan te zien in stijlvolle kleding met een maritieme twist. Valérie Sambrink 
Sanderink, Manager Print en Online Media bij YachtFocus Media, licht toe: “Met zestien 
botenbeurzen per jaar kiezen wij voor kleding van goede kwaliteit. Belangrijk is dat de kleding 
comfortabel zit, herkenbaar is en er ook nog eens fantastisch uitziet. We zijn dan ook zeer 
blij met onze nieuwe polo’s en softshells van Slam.” De eerste beurs waar de nieuwe outfits 
gedragen worden is de HISWA te water, van 4 tot en met 8 september in de Batavia Haven 
te Lelystad. Slam Benelux is daar ook zelf aanwezig om haar zeilkleding en casual en crew 
collectie aan de bezoekers te tonen.

Slam Benelux  |  +31 (0)71-3013459  |  www.slambenelux.nl

De Internationale Jury voor de Blauwe Vlag heeft dit jaar in Nederland 181 Blauwe Vlaggen 
toegekend aan 124 jachthavens en 57 stranden. Ook Jachthaven De Boarnstream ontving dit 
keurmerk. De jachthaven in het Friese Jirnsum ontving de Blauwe Vlag voor het veertiende jaar 
op rij. “Het is ieder jaar weer een kroon op ons werk dat een onafhankelijke organisatie naar 
ons kijkt en onze jachthaven een Blauwe Vlag certificering waard vindt,” zegt Wies Hokwerda 
van Jachthaven De Boarnstream. “We investeren veel in een kwalitatief goed product waarbij 
duurzaamheid, natuur en milieu belangrijke onderdelen zijn. De criteria van de Blauwe Vlag 
vormen daarbij een goed instrumentarium”. Jachthaven De Boarnstream ontving bovenop de 
Blauwe Vlag ook de zogenoemde Groene Wimpel. Deze Groene Wimpel is een waardering 
voor extra inspanningen die de koplopers van Blauwe Vlag jachthavens verrichten op het 
gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. 

Jachthaven De Boarnstream  |  +31 (0)566-600828  |  www.boarnstream.com

Veertiende Blauwe Vlag voor Jachthaven De Boarnstream

ARC Marine opent eerste 
shop-in-shop in Leiderdorp

WhisperPower introduceert de Ion Power Basic, een veilige Lithium Ion accu, samengesteld op 
basis van Lithium, IJzer en Fosfaat cellen (LiFePO4). De Ion Power Basic biedt een duurzaam 
alternatief voor de conventionele loodzuuraccu. De grote voordelen van de Lithium Ion accu 
zijn de lange levensduur en het ontbreken van een geheugeneffect. Tot op heden werd de 
Lithium Ion accu, met in de meeste gevallen een chemische samenstelling van Lithium-Cobalt-
oxide, in verband met de gevoeligheid voor oververhitting en zelfontbranding niet gebruikt 
voor zwaardere toepassingen. Eind jaren negentig is er een nieuwe, veiligere Lithium chemie 
ontwikkeld die nu, 20 jaar later, zover is geoptimaliseerd dat de Lithium Ion accu een vervanger 
is geworden voor de loodzuuraccu. Ter introductie zijn de WhisperPower Lithium Ion accu’s tot 
15 juli 2019 bij de WhisperPower Premium Orange Dealers in de aanbieding. 

WhisperPower  |  +31 (0)512-571550  |  www.whisperpower.nl

Eens per jaar organiseert Waterland de SailWise Sponsor Cup. Op 
woensdag 8 mei verzamelden de teams van dertien boten zich 
voor de wedstrijden. Het programma van deze elfde editie bestond 
uit twee maal een korte baan en daarna een long-distance. Tegen 
15.30 uur waren alle schepen weer terug in de jachthaven met als 
winnaar het team ‘Mulitmetaal’ uit Den Helder. Met de cup is  
€ 16.792 opgehaald voor SailWise, Stichting Watersport 
Gehandicapten Nederland. Waterland Yacht Charter stelt jaarlijks 
zijn vloot met Dehlers en X-Yachts ter beschikking voor deze 
sponsorcup en neemt ook de organisatie voor haar rekening. 
Bedrijven en organisaties huren een boot en brengen middels dit 
inschrijfgeld een bedrag bijeen voor het goede doel. 

www.sailwise.nl  |  www.waterlandyacht.nl

Hoge opbrengst bij 
Waterland Sponsorcup 
voor SailWise

Lithium Ion accu als vervanging voor de loodzuuraccu

Sterkenburg Yacht Brokers is verhuisd 
naar haar nieuwe pand in Jachthaven 
Biesbosch te Drimmelen. Frequente 
bezoekers van de jachtmakelaardij 
hoeven niet te zoeken: de locatie van 
het nieuwe kantoor is namelijk vlakbij 
het vorige bedrijfspand. Het adres, 
Nieuwe Jachthaven 6 in Drimmelen, 
is daarmee ongewijzigd gebleven. 
“Vanuit onze nieuwe locatie kijken wij 
direct uit op ‘onze’ prachtige collectie 
motorjachten,” aldus een trotse Rik en 
Celma Sterkenburg. Om de opening van 
het nieuwe kantoor te vieren organiseert 
Sterkenburg Yacht Brokers eind juni twee 
open dagen. Op vrijdag 28 juni van 14.00 
tot 17.00 uur en op zaterdag 29 juni van 
10.00 tot 17.00 uur kunnen bezoekers 
het nieuwe pand bewonderen. Naast de 
collectie gebruikte jachten, zullen er ook 
nieuwe motorjachten van diverse bekende 
Nederlandse jachtwerven te zien zijn. Ook 
zal Knook-Breda, de bekende dealer van 
Jaguar en Land Rover, aanwezig zijn met 
een aantal luxe personenauto’s. Toegang 
tot de open dagen is gratis. 

Sterkenburg Yacht Brokers 
+31 (0)162-685722
www.sterkenburgyachtbrokers.nl

Sterkenburg 
Yacht 
Brokers 
viert nieuw 
kantoor met
open huis
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