
Watersportnieuws | Algemeen   

Voor nieuws over 
motorboten zie pagina 104

Voor nieuws over 
zeilboten zie pagina 32

Voor nieuws over sportboten en 
sloepen zie pagina 84

Kijk op www.BootAanBoot.nl voor meer watersportnieuws

De organisatie van de 
HISWA te water introduceert 
dit jaar de ‘HISWA te water 
Publieksprijs, powered by 
YachtFocus’. Alle boten 
die van 4 tot en met 8 
september 2019 op de 
botenbeurs in Lelystad te 
zien zijn, maken kans om te winnen. Zoals de naam al aangeeft, 
bepaalt het publiek welke boot als winnaar uit de bus komt. Arjen 
Rahusen, directeur van de HISWA te water, licht toe: “Dit is de 
eerste keer dat wij een verkiezing organiseren waarbij niet een 
vakjury, maar het publiek beslist. Deze verkiezing staat dan ook 
los van andere verkiezingen. Wij zijn zeer benieuwd welke boot 
favoriet is onder de bezoekers.” Stemmen is kosteloos en kan vanaf 
medio augustus op www.hiswatewater.nl. Alle deelnemende boten 
staan hier gepresenteerd en zijn voorzien van een standnummer en 
stemknop.

HISWA te water
www.hiswatewater.nl

Op de HISWA te water 2019 presenteert L.J. Harri-Watersportmedia het schrijfdebuut 
van Frieda Fennell: ‘Kapitein van mijn Geluk’. Veel watersporters kennen Frieda van haar 
artikelen in Zilt en van haar spraakmakende reportage bij Zeilhelden over de aankomst van 
Mark Slats. In dit boek beschrijft ze haar eigen belangrijke levensreis. De zeilster neemt de 
lezer mee op haar reis over onbekende zeeën en op haar zoektocht naar vrijheid en naar 
zichzelf. Dat doet ze op een eerlijke, ontwapenende en vaak humoristische wijze. Frieda is 
tijdens de beurs, van 4 tot en met 8 september, elke dag aanwezig op de stand van L.J. 
Harri om haar boek te signeren en te praten met belangstellenden. De officiële presentatie 
is in het theater op de beurs op vrijdag 6 september om 16.00 uur. Alle bezoekers van 
de beurs kunnen deze bijwonen. ‘Kapitein van mijn geluk’ is vanaf 1 september ook 
verkrijgbaar bij L.J. Harri in Amsterdam en bij Observator in Rotterdam.

L.J. Harri / Observator | +31 (0)20-6248052 | www.observator.nl

Is het tapijt of de 
wandbekleding van 
uw boot verouderd, 
versleten, verkleurd, 
vies of niet naar uw 
smaak? Met nieuwe 
bekleding krijgt de 
boot een frisse look. 
De webshop Boot-
Tapijt.nl biedt al vijf 
jaar een ruime keuze in vloer- en wandbekleding voor de pleziervaart. 
De merktapijten zijn er in diverse kleuren en materialen verkrijgbaar, 
allen speciaal ontwikkeld voor de watersport en daarmee ook 
kleurvast, waterbestendig en schimmelwerend. “Nieuw zijn de snap-
in carpets, waarbij het tapijt gemakkelijk door de booteigenaar op 
maat gesneden kan worden. Deze tapijten worden veel toegepast op 
speedboten en worden eenvoudig aan boord bevestigd met metalen 
drukknoppen,” aldus Anouk van der Kooy van Boot-Tapijt.nl. Handig 
is dat in de webshop meteen een totaalpakket samengesteld kan 
worden. Anouk licht toe: “De tapijten kunnen op maat worden besteld 
en indien gewenst worden deze ook gebandeerd of gefestonneerd 
voor een mooie, strakke afwerking. Ook de benodigde lijm, 
accessoires en onderhoudsproducten kunnen worden meegeleverd.” 

     Op de website 
     wordt per product 
     aangegeven voor 
     welk type boot en 
   gebruik het product 
    zich het best leent. 
     Wie uitgebreider 

advies wenst over de producteigenschappen en wijze van bevestigen 
kan contact opnemen met het team achter de webshop. En wie het 
leggen liever geheel uitbesteed, kan via Boot-Tapijt.nl een specialist 
inschakelen. Zowel particulieren als jachtwerven en jachtmakelaars 
kunnen gebruik maken van de diensten van Boot-Tapijt.nl. Samples 
worden op verzoek toegestuurd.

Boot-Tapijt | +31 (0)6-33353208 | www.boot-tapijt.nl

Een nieuwe, frisse look 
met Boot-Tapijt.nl

Nieuw: de HISWA te water 
Publieksprijs

Gorinchem maakt zich op voor de tweeëndertigste editie van de Botenbeurs Gorinchem. Het 
jaarlijkse evenement vindt dit jaar plaats op vrijdag 27 en zaterdag 28 september. Deze dagen 
liggen tientallen boten te koop in de sfeervolle entourage van de historische binnenstad. 
Daarbij verwacht de organisatie wederom een aantrekkelijke mix van particulieren en bedrijven. 
Wie de boot als particuliere verkoper inschrijft, krijgt een gratis advertentiepakket ter waarde 
van € 49,95 bestaande uit een advertentie in YachtFocus Magazine en op YachtFocus.com. 
Meer informatie over de beurs en de deelnametarieven zijn te vinden op de beurssite.

Botenbeurs Gorinchem | www.lingehavengorinchem.nl

DMS Holland is een internationale specialist op gebied van ‘motion control’ aan boord 
van jachten. Door de groei is het bedrijf per 1 juli verhuisd naar een nieuwe locatie. Het 
bedrijf heeft Den Bosch verruild voor een pand aan de Uitingstraat 20b in Kerkdriel. 
DMS Holland blijft hiermee als maritiem bedrijf in de buurt van water. Het nieuwe pand 
bevindt zich midden in de Bommelerwaard op loopafstand van recreatiegebied ‘De 
Zandmeren’. De nieuwe locatie heeft drie verdiepingen met daarin verschillende kantoor- 
en bespreekruimtes en een werkplaats met magazijn. Op de bovenste verdieping bevindt 
zich de showroom van 100 m².  

DMS Holland  |  +31 (0)85-2010095 | www.dmsholland.com

Nieuwe locatie voor 
DMS Holland

Deelnemers Botenbeurs Gorinchem 
adverteren gratis bij YachtFocus

De grootste stand up paddle race ter 
wereld zal dit jaar zijn 10e editie vieren. 
Tijdens deze speciale gelegenheid opent 
de organisatie de registratie voor 1.000 
deelnemers. Op 8 december 2019 zijn er 
dus 1.000 paddlesurf-enthousiastelingen 
die zichzelf uitdagen op de Seine, dit zijn 
er 200 meer dan vorig jaar. Om ervoor te 
zorgen dat iedereen aan deze editie kan 
deelnemen, zijn boards van 14 voet ook 
toegestaan. De deelnemers passeren 27 
van de 29 bruggen van Parijs en peddelen 
van de Nationale Bibliotheek van Frankrijk 
naar de Port de Javel Bas. Er zijn twee 
circuits: een route van 13,5 km voor de 
professionals en een route van 11 km 
voor de amateurs. De inschrijving voor het 
evenement opent op vrijdag 13 september 
2019 op de website nauticpaddle.com. 
Nautic Paddle is onderdeel van de Nautic 
- International Paris Boat Show die dit jaar 
van 7 tot en met 15 december gehouden 
wordt.

Nautic - International Paris Boat Show
www.salonnautiqueparis.com

Nautic Paddle: 
1.000 deelnemers 
om de 10e editie te 
vieren

Frieda Fennell signeert 
nieuw boek op de 
HISWA te water
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