Kijk op www.BootAanBoot.nl voor meer watersportnieuws

Van 11 tot en met 15 maart 2020 vindt
in de RAI Amsterdam de 65ste editie van
HISWA Amsterdam Boat Show plaats.
11 t/m 15 maart 2020
De bezoekers van dit jaarlijkse feestje
voor botenliefhebbers kunnen ook dit
jaar weer rekenen op de aanwezigheid
van de nieuwste boten, onderdelen en
accessoires. De beurs biedt namelijk
50.000 m2 watersportplezier met
honderden boten (tot ca. 10 meter),
onderdelen, accessoires en gadgets.
Minstens zo interessant zijn de interactieve
demo’s, tips en tricks voor het onderhoud
van de boot en mooie verhalen van
vertrekkers. Daarnaast is er meer te horen
over de wedstrijden die in 2020 op de
planning staan, zoals de Olympische
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Spelen, Vendee Globe en de America’s
Cup. Ook duurzame initiatieven zullen niet in het programma ontbreken. Wat voor invloed heeft circulair produceren? Hoe zit het met
elektrisch varen? Hoe gaan we om met het gebruik van zonne- en windenergie en is zeilen de toekomst? Het komt allemaal aan bod op de
HISWA Amsterdam Boat Show 2020. Vanaf 6 januari start de kaartverkoop met een speciale Early Bird jubileum-aanbieding. Wie tussen
6 en 19 januari 2020 een toegangskaart koopt, betaalt slechts € 6,50. De toegangskaart voor de vrijdagavond (van 18.00 tot 22.00 uur)
kan in deze actieperiode voor € 4,50 worden aangeschaft.

HISWA 2020 trapt af met
speciale jubileum-aanbieding
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Dockmate ontvangt officiële
fabrieksgoedkeuring van Volvo Penta
Dockmate, fabrikant van geavanceerde draadloze afstandsbedieningen voor jachten,
heeft officiële fabrieksgoedkeuring gekregen van Volvo Penta. Na uitvoerige tests op
mogelijke compatibiliteitsproblemen, heeft de Belgische fabrikant goedkeuring verkregen
om verbinding te maken met de Volvo Penta elektronische scheepsbesturing EVC-E en
EVC-2. Dockmate zou hiermee de enige fabrikant van draadloze bediening zijn die hiervoor
toestemming heeft. De draadloze afstandsbediening van Dockmate biedt een plug-andplay-verbinding met de motor- en boegschroefsystemen. Hiermee houden de gebruikers
controle over de bewegingen van hun boot, ook wanneer ze weg zijn van het roer. Met de
nieuwe fabrieksgoedkeuring kan het Dockmate-systeem nu naadloos worden geïntegreerd
met de complete lijn van drive-by-wire stuursystemen van Volvo, zoals de Volvo Inboard
Performance Systems (IPS), Aquamatic en Inboard-systemen. In Nederland wordt
Dockmate vertegenwoordigd door ASA Boot Electro.
www.dockmate.eu | www.asabootelectro.nl

Wegdromen bij watersport tijdens de Belgian Boat Show
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De grootste indoor watersport- en waterrecreatiebeurs van België staat weer op het
programma. De 32ste editie van de Belgian Boat Show vindt plaats van 5 tot en met 9
februari 2020 in de grote hallen 1 en 5 van Flanders Expo in Gent. Het belooft weer een
groot waterspektakel te worden met vooral veel boten, funsports en animatie. Zoals
elk jaar staan de grote kajuitjachten in het middelpunt van de belangstelling. Aan boord
stappen is nu gemakkelijk door de plaatsing van de jachten aan de steiger. Naast het
aanbod kajuitjachten biedt de boatshow een grote keuze uit buitenboordmotoren,
krachtige sportboten, Rigid Inflatable Boats (RIB’s) en al het materiaal voor de sensationele
watersporten. Kitesurfers, catamaranzeilers, jetski-bestuurders en RIB-piloten, maar
ook wakeboardriders kunnen hier het nieuwe materiaal voor hun hobby vinden en
vergelijken. Ook jachteigenaren die hun boot grondig willen onderhouden of zelfs refitten
vinden hier alle materialen en deskundig advies. Minstens zo interessant is het aanbod
van vaaropleidingen en verleidelijke vaarvakanties. Tot slot biedt Belgian Boat Show een
bomvol animatieprogramma met onder meer informatieve lezingen en demonstraties.
YachtFocus is erbij om het februarinummer van haar magazine uit te delen.

Elling Brokerage start intensieve
samenwerking met Sleeuwijk Yachting
Elling Brokerage en Sleeuwijk Yachting bundelen hun krachten. Per januari 2020 houdt Elling
Brokerage kantoor op de jachthaven van Sleeuwijk Yachting op Hoekeinde 24 in Sleeuwijk.
Hiermee komt ook het aanbod van goed onderhouden Elling-jachten in de haven van
Sleeuwijk Yachting te liggen. Elling Brokerage is, zoals de naam al aangeeft, gespecialiseerd
in de aan- en verkoop van gebruikte Elling jachten. Eigenaar Richard Wolffers heeft als
oud-medewerker van de werf ruim 16 jaar ervaring in de verkoop en oplevering van dit
merk motorjachten en kent daarmee vrijwel elke Elling van binnen en van buiten. Niels Schröder, jachtmakelaar bij Sleeuwijk Yachting, is zeer
verheugd met de komst van deze tweede jachtmakelaardij in de verkoophaven: “Sleeuwijk Yachting heeft al jaren een zéér hechte band met
Neptune Marine Shipbuilding, de werf die de Elling jachten bouwt. Voordat de werf naar Aalst verhuisde was Sleeuwijk in de jaren 90 hét
punt waar alle nieuwe jachten van deze werf werden afgeleverd. Elling is een bijzonder mooi merk met luxe, zeewaardige jachten waar wij
met onze jachtmakelaardij volledig achter staan. Met de komst van Richard op de haven hebben we alle kennis van dit merk in huis met ook
nog geweldige aftersales.” Het aanbod van zowel Sleeuwijk Yachting als Elling Brokerage is zeven dagen per week te bezichtigen.
www.ellingbrokerage.com | www.sleeuwijkyachting.nl

ARC Marine nieuwe distributeur van
Wempe Scheepsklokken
Vanaf nu is ARC Marine ook verantwoordelijk voor de distributie van Wempe in Nederland.
Het Duitse Wempe, opgericht in 1905, is een toonaangevende fabrikant op het gebied
van maritieme instrumenten. De handgemaakte scheepsklokken en -instrumenten zijn
wereldwijd geliefd bij watersporters dankzij de hoogwaardige uitstraling. De exclusieve
scheepsklokken en -instrumenten worden uit voorraad geleverd. Ze zijn vanaf medio
december verkrijgbaar bij de meeste watersportwinkels en online op www.arcmarine.nl.
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Belgian Boat Show | www.belgianboatshow.be

HISWA te water wint Promotie Award
HISWA te water heeft de Lelystadse Promotie Award 2019
gewonnen. Volgens Ina Adema, de burgemeester van Lelystad,
heeft de watersportbeurs de stad veel publiciteit gebracht.
Andere genomineerden waren de Stichting LichtjesParade
Lelystad en Seabottom Lelystad. Vorig jaar ging de award naar
de Stichting Bataviahaven. De HISWA te water 2020 wordt
gehouden van woensdag 2 tot en met zondag 6 september.
HISWA te water
www.hiswatewater.nl

Voor nieuws over
zeilboten zie pagina 32
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sloepen zie pagina 78
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motorboten zie pagina 102

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