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TOPwindows plaatst eerste 
condensvrije patrijspoorten

Inspirerende lezingen op EOC-Traditionele 
Schepen Beurs 

Jachtbemiddeling van der Veen op Boot & Fun Berlin

Kijk op www.BootAanBoot.nl voor meer watersportnieuws

Vier nieuwe merken bij Outboardshop

Drie primeurs op Linssen Yachts Boat Show

Naast condensvrije raamprofielen levert TOPwindows nu ook 
condensvrije, geïsoleerde patrijspoorten. Het Nederlandse bedrijf 
heeft de afgelopen jaren duizenden scheepsramen met een 
condensvrij kunststof raamprofiel geproduceerd voor zowel de 
beroepsvaart als pleziervaart en kreeg daarbij de vraag of ze ook 
patrijspoorten kon leveren. Deze zomer heeft het bedrijf de eerste 
poorten geplaatst. Net als de raamprofielen zijn de patrijspoorten 
naast condensvrij ook duurzaam en onderhoudsarm. Folkert 
Roest van TOPwindows licht toe: “In slaapruimtes, natte cellen 
en kombuizen worden door jachtbouwers veelal patrijspoorten 
gebruikt. Juist in deze ruimtes komt veel vocht en dus condens 
voor. Met de bekende natte en zwarte vlekken in de betimmering 
rond de poorten als vervelend gevolg. Kunststof fungeert niet 
als koudebrug. Met de nieuwe patrijspoorten van TOPwindows 
zijn deze condensproblemen uit de wereld.” De poorten zijn 
verkrijgbaar in vaste en klapbare uitvoering en eventueel ook 
uitvoerbaar met regenkappen en horren. 

 

De UV- en zeewaterbestendige 
patrijspoorten voldoen aan de geldende 
ISO en oceaanwaardige CE-A normen. 
De patrijspoorten zijn binnenkort te 
bestellen in de webshop op www.topwindows.nl.
 
TOPwindows  |  +31 (0)6-50686031  |  www.topwindows.nl

Boot & Fun Berlin presenteert van 21 tot 24 november 2019 in 
acht hallen de nieuwste trends op watersportgebied. De beurs 
opent samen met de Motorworld Classics Berlin, die voor het 
eerst gelijktijdig plaatsvindt. Bezoekers kunnen beide beurzen 
met één ticket bezoeken. Voorafgaand aan de beurzen wordt 
er op woensdag 20 november een gala-avond van boten en 
oldtimers georganiseerd. Het spectrum van Boot & Fun varieert 
van luxe motorboten tot spectaculaire zeiljachten en moderne 
woonboten en biedt daarmee een overzicht over de hele markt. 
Bovendien is er een apart segment met hoogwaardige accessoires 
en zeiluitrustingen. Nieuw dit jaar is het zeilen met virtual reality. 
Daarbij is er dit jaar volop aandacht voor moderne varianten 
van watersport, zoals wakeboarden, duiken, vliegvissen, SUP-
yoga, kajakken en kanoën. Naast nieuwbouw is er ook een 
tweedehands botenmarkt met meer dan 100 boten. De meest luxe 

jachten zijn dit keer te vinden 
in het nieuwe HUB27-gebouw. 
YachtFocus is op de beurs 
aanwezig om haar magazine te 
verspreiden.

Boot & Fun Berlin  |  www.boot-berlin.de

Outboardshop in Rotterdam is afgelopen zomer dealer geworden van vier nieuwe 
merken. De importeur van Saver en Alukin boten en aanbieder van tweedehands boten 
was tevens al dealer van diverse bekende merken motoren, elektronica, uitrustingen 
en andere bootaccessoires. Nu zijn ook Shoxs, Simrad, Raymarine en Vanclaes aan 
dit rijtje toegevoegd. Shoxs biedt schokdempende zitsystemen die zijn ontworpen voor 
extreem gebruik op het water. Met schokdempende voetstukken kan van vrijwel elke 
stoel een schokdempende stoel worden gemaakt. Met Simrad kan Outboardshop nu 
ook volledig geïntegreerde kaartplotters, 4G-radarmodellen en VHF- en AIS-apparatuur 
leveren. Het assortiment van Raymarine is divers met bijvoorbeeld fishfinders, marifoons, 
multifunctionele displays, radars, kaartplotters en camerasystemen. Met Vanclaes worden 
stabiele boottrailers aangeboden die eventueel ook op maat gemaakt kunnen worden.

Outboardshop  |  +31 (0)10-4256143  |  www.outboardshop.nl

Het jubileumjaar van Linssen Yachts zit er bijna op. Yvonne 
Linssen van Linssen Yachts licht toe: “Het is een druk jaar met veel 
evenementen ter gelegenheid van ons 70-jarig bestaan, beurzen 
met onze primeurs en verbeteringen en verbouwingen in onze 
productie.” Dit alles komt samen in de 21e editie van de Linssen 
Yachts Boat Show die op zaterdag 16, zondag 17 en maandag 
18 november gehouden wordt in de showroom in Maasbracht. De 
belangrijkste bezienswaardigheden op deze show zijn de primeurs 
van dit jaar: de Grand Sturdy 35.0 AC, de Grand Sturdy 35.0 
Sedan en de Grand Sturdy 480 AC Variotop. Naast deze primeurs 
zijn ook de andere bekende modellen van de werf aanwezig. De 
show is gratis toegankelijk.

Linssen Yachts  |  +31 (0)475-439999  |  www.linssenyachts.com

Alle facetten van watersport komen samen op Boot & Fun Berlin

Jachtbemiddeling van der Veen presenteert van 21 tot en met 24 november haar aanbod 
op Boot & Fun Berlin. De jachtmakelaardij van Evert Jansen houdt kantoor in Terherne te 
Friesland en is gespecialiseerd in de verkoop van motorjachten. Met ruim 100 jachten in 
de verkoophaven is het aanbod groot en aantrekkelijk voor zowel binnen- als buitenlandse 
kopers. Op de Duitse beurs wordt het actuele aanbod getoond middels een overzichtelijke 
standwand met bootspecificaties. Daarnaast biedt de jachtmakelaardij een breed pakket 
aan bijbehorende diensten zoals taxaties en transport en heeft zij een geoutilleerde 
werkplaats in eigen beheer. Ook wordt er op de beurs aanvullende informatie verstrekt over 
vaarvakanties in Friesland en de eigen verhuurvloot bestaande uit dertig goed onderhouden 
motorjachten. Jachtbemiddeling van der Veen is te vinden in hal 3.2 op standnummer 510.

Jachtbemiddeling van der Veen  |  +31 (0)566-689264  |  www.jachtbemiddeling.com

Het tweede weekend van november opent het gebouw 66 op Willemsoord in Den Helder 
haar deuren voor de EOC-Traditionele Schepen Beurs. Het is de vierde keer dat het 
evenement georganiseerd wordt. De beurs is van vrijdag 8 tot en met zondag 10 november 
2019 wederom goed gevuld. Naast de boatshow en het muzikale vermaak staan er ook 
diverse lezingen op het programma. Organisator Jet Sluik: “Deze vierde editie gaat over 
het schip en haar reis. Haar reis door de tijd en haar reis door het water. Kom voor mooie 
lezingen langs en laat je inspireren!” Het programma krijgt steeds meer vorm. Zo is er 
op de vrijdag een lezing van de Clipper Stad Amsterdam gepland. Gevolgd door een 
BBZ-workshop gericht op zelfstandigen met als thema ‘overname’. Op zaterdag zijn er 
lezingen van de Tecla over de Noordwestelijke doorvaart. Verder zijn er lezingen over de 
stoomsleepboot de Noordzee, het verhaal van het Skuutje van Wieringen, de geweldige 
avonturen van de Toluka en stoere mannenverhalen van de reddingsschepen van het 
Reddingmuseum te Den Helder. Op de beurssite is het actuele programma te vinden. 
YachtFocus Magazine is op de beurs aanwezig om dit novembernummer uit te delen.

EOC-Traditionele Schepen Beurs  |  www.traditioneleschepenbeurs.nl

Kom. Bezoek. Beleef!
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