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Proefvaren met de nieuwe
Linssen Grand Sturdy
480 AC Variotop®
Vorig jaar introduceerde Linssen Yachts de
Grand Sturdy 450 AC Variotop® en de Grand
Sturdy 500 AC Variotop®. Deze lijn zal nu
uitgebreid worden met de Grand Sturdy 480
AC Variotop®. Met haar 14,95 m lengte en
4,65 m breedte is ze groter dan de 450 zodat
er drie slaapcabines mogelijk zijn, maar iets korter
en smaller dan de 500. De Grand Sturdy 480 AC
Variotop® heeft net als de 500 zes vaste slaapplekken in drie cabines, een ruime salon met L-bank en een grote pantry aan stuurboord.
Aan bakboord bevinden zich de dinette en een ruime kastenpartij. De afmetingen van de 480 zijn bewust zo gekozen dat zowel de
Europese binnenwateren als de kust- en zeegebieden weinig problemen opleveren als vaargebied. De nieuwe 480 AC Variotop® is ook
aanwezig tijdens de Linssen River Trials die van 11 tot en met 14 oktober 2019 bij de werf in Maasbracht gehouden worden. Naast dit
nieuwe model liggen er deze dagen ook andere Linssen-jachten klaar voor een proefvaart en worden er interessante seminars gegeven.
Linssen Yachts | +31 (0)475-439999 | www.linssenyachts.com

Nieuwpoort: op 19 en 20 oktober het centrum van de pleziervaart
In het weekend van 19 en 20 oktober staat de jachthaven
van het Belgische Nieuwpoort in het teken van Belgian Boat
Show Float. De grootste beurs voor watersport, waterrecreatie
en watertoerisme van België verzamelt talloze open boten en
kajuitjachten in de jachthaven. “Met ‘Float’ bevestigt de Belgian
Boat Show dat het zwaartepunt van de pleziervaart in Nieuwpoort
ligt. In het weekend van 19 en 20 oktober 2019 is er geen enkele
reden meer om deze fascinerende waterwereld niet te ontdekken,”
aldus de organisatie. “Kom aan boord van kajuitjachten: kijk
erop rond of maak er proefvaarten mee. Dompel je onder in
een wervelend activiteitenprogramma om te leren varen, om op
vaarreis te gaan en om je op het water uit te leven.” Het accent van
Belgian Boat Show Float ligt meer dan ooit op de lage instap van

Bij aankoop van Neptune ‘Excellent’ matrassen, lattenbodems en bedlinnen ontvangt de
koper in de maanden september, oktober en november 2019 een Vita Talalay hoofdkussen
cadeau. Dit hoofdkussen is gemaakt van 100% voorgevormd natuurlatex en is volgens
Neptune zeer geschikt voor mensen met een huisstofmijtallergie. Het kussen in het formaat
65 x 40 x 14 cm is voorzien van een elastisch ademende tijk, die gewassen kan worden en
is leverbaar in soft, medium en firm.
Neptune | +31 (0)228-562045 | www.neptune.nl

Belgian Boat Show Float | www.belgianboatshow.be/Float

De Valk Yachtbrokers gaat voor groen
‘De Valk Yachtbrokers goes greener.’ De
jachtmakelaardij geeft aan veel waarde
te hechten aan duurzaamheid en heeft
daarom twee verkoophavens uitgerust met
zonnepanelen. Het gaat om de vestigingen in
Sneek en Loosdrecht. “Een wens die we al
lang hadden is nu daadwerkelijk gerealiseerd,”
aldus Mattijs van Baalen, Managing Director
bij De Valk Yachtbrokers. De indrukwekkende
installaties van 5.000 m² moeten zo’n 455.000
kWh aan stroom per jaar opwekken. Hiermee
kan de jachtmakelaardij ruimschoots het
energieverbruik van de 17 vestigingen in
Europa compenseren. Daarnaast voorzien
de zonnepanelen de twee overdekte
verkoophavens volledig van groene stroom.

Slam Benelux kleedt crew van Belgian
Boat Show Float en Belgische zeilers
De Belgian Boat Show Float, die op 19 en 20 oktober plaatsvindt in het Belgische
Nieuwpoort, is een samenwerking aangegaan met het nautische kledingmerk Slam uit
Italië. Slam verzorgt de crew wear van het organisatieteam zodat zij uniform gekleed en
herkenbaar zijn tijdens het evenement. Voor Slam Benelux is het een mooie gelegenheid
om haar nieuwste collecties te tonen aan de bezoekers en exposanten. Jeroen van Stijn,
directeur van Slam Benelux, licht toe: “Door de samenwerking met Belgian Boat Show
Float willen we onze positie in de Belgische markt versterken en ook contacten leggen met
dealers en andere nautische bedrijven waar we mee kunnen samenwerken.” Daarnaast
sponsort Slam sinds kort ook twee Belgische zeiltalenten die onderdeel zijn van de Wind
en Watersport Vlaanderen (WWSV): Eline Verstraelen en Jef Hinnekint. Ook wie niet
fanatiek zeilt, kan bij Slam Benelux terecht. Naast zeilkleding biedt Slam ook een ruime
casual en crew collectie aan.
Slam Benelux | +31 (0)71-3013459 | www.slambenelux.nl
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De Valk Yachtbrokers | www.devalk.nl
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Hoofdkussen cadeau bij Neptune

het pleziervaren voor iedereen. Naast een uitgebreid aanbod van
boten en jachten voor een ieders portemonnee, zijn er op de wal
gespecialiseerde leveranciers van toebehoren, veiligheidsmateriaal,
kleding en motoren te vinden. Ook voor de eerste
vakantievoorbereidingen is dit evenement een goed startpunt:
verhuurders van kajuitjachten en ook andere reisorganisatoren
staan hier klaar met advies. Speciaal voor starters in de watersport
zijn er vaarscholen en praktische opleidingscentra aanwezig. En
ook waterwegbeheerders, uitbaters van jachthavens, verkopers
met een topaanbod aan tweedehandsjachten en YachtFocus
Magazine zijn op de beurs te vinden.
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