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Op vrijdag 31 januari organiseert Neptune
Nautisch Zit- en Slaapcomfort een ‘open
huis’ in het bedrijfspand te ZwaagdijkOost. Bezoekers van de open dag kunnen
een kijkje nemen achter de schermen in
de productiefaciliteit en kunnen daarmee
met eigen ogen zien hoe en waar de
kwaliteitsproducten worden geproduceerd.
“Wij zijn verheugd om onze nieuwe
bedrijfshal te laten zien,” aldus eigenaar
Marcel Botman. “De afgelopen maanden
is er hard gewerkt aan de uitbreiding en
deze nieuwe hal is vanaf januari volledig in
gebruik. De aanbouw behelst een nieuwe
hal van 550 m2 voor opslag van ruwe
grondstoffen en producten die gereed zijn.
Daarbovenop is er een zolder van 300
m2 met magazijnruimte voor de voorraad
van onder andere matrastijken, katoen voor hoeslakens, moltons en meer. Ons interne atelier is meer dan verdubbeld, de snijmachines zijn
gecentreerd en er zijn ruimere werkplekken gecreëerd zodat er efficiënter kan worden gewerkt.” Bezoekers zijn op 31 januari van 13.00 tot
18.00 uur welkom op Graanmarkt 4 in Zwaagdijk-Oost. Aanmelden kan per mail via marcel@neptune.nl.

Neptune Zit- en Slaapcomfort
houdt open huis

Watersportnieuws | Algemeen

Gouden Speld voor Jacco Kuiper
van Kuiper Verzekeringen
Jacco Kuiper van Kuiper Verzekeringen heeft de Gouden Speld over 2019 in ontvangst
genomen. Dit gebeurde tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van Heerenveen. Volgens de
jury verdient Jacco Kuiper de prijs omdat hij ondanks zijn drukke werkzaamheden zijn
maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt. De Gouden Speld wordt ieder jaar op de
nieuwjaarsbijeenkomst uitgereikt. Het is een blijk van waardering voor die persoon of
organisatie die het afgelopen jaar op bijzonder positieve wijze een bijdrage heeft geleverd
aan de regio Heerenveen. Jacco Kuiper is de vijfde winnaar van de Gouden Speld.
Kuiper Verzekeringen
+31 (0)513-614444
www.kuiperverzekeringen.nl

For Sail Yachtbrokers Zuid verhuist naar Wemeldinge
Na ruim zeventien mooie jaren in Marina Port Zélande in Ouddorp
vindt For Sail Yachtbrokers Zuid het tijd voor een volgende stap.
“Door te verhuizen naar Wemeldinge varen wij een nieuwe koers
en tillen we onze diensten naar een nog hoger niveau. Onze
jachten zijn reeds naar Wemeldinge verhuisd en het kantoor zal
medio februari up and running zijn,” aldus Barend Kol van For Sail
Yachtbrokers. For Sail Yachtbrokers Noord blijft actief in Enkhuizen.
In Wemeldinge heeft de jachtmakelaar de mogelijkheid om de
jachten uit haar aanbod zowel op de kant als in het water te
presenteren. Op de kant heeft For Sail Yachtbrokers beschikking
over een walsteiger, waardoor de jachten gemakkelijk te betreden
zijn. De vertrouwde ark in Ouddorp wordt met de verhuizing
verruild voor het pand dat gevestigd is op Sluisplateau 32 in
Wemeldinge. Dit ruime kantoor biedt uitzicht over de verkoophaven
en het verkoopterrein.

Neptune Nautisch Zit- en Slaapcomfort | +31 (0)228-562045 | www.neptune.nl

Side-Power introduceert extra compacte
SX-serie boeg- en hekschroeven
Side-Power brengt met de gloednieuwe SX-serie een volledig
vernieuwde generatie compacte externe boeg- en hekschroeven
in de markt. Door de veelzijdige installatiemogelijkheden en
compacte afmetingen is de SX-serie ideaal voor schepen
waar de interieurruimte geen inbouw van een standaard tunnelinstallatie toestaat. Andere voordelen zijn de
energiezuinige eigenschappen en lange looptijden. De nieuwe SX-serie is geschikt voor boten van 11 tot en
met 37 voet en is verkrijgbaar in 35 en 50 kgf stuwkracht. Naast de ON-OFF versie is er ook een PRO-versie
met variabele snelheidsregeling. Standaard zijn de boeg- en hekschroeven uitgevoerd met de gepatenteerde
Intelligent Power Control (IPC)-bescherming. Side-Power wordt in Nederland vertegenwoordigd door importeur
en distributeur ASA Boot Electro.

For Sail Yachtbrokers
+31 (0)85-0060194 | www.forsailyachtbrokers.nl

Nieuwe NV Atlassen verkrijgbaar bij Datema Amsterdam

ASA Boot Electro | +31 (0)20-4369100 | www.asabootelectro.nl

Nieuw in Volendam: luxe havenlodges
Per 1 januari 2020 is Le Belle Charters in Volendam distributeur geworden van Havenlodge 3.0 in Marina Volendam.
De lodges zijn te huur per nacht, weekend, midweek of een langere periode bij Marina Parcs. “Een havenlodge
biedt een prachtig uitzicht over het water en de langsvarende
boten. Aan boord kan op comfortabele wijze worden genoten van
de deining van het water,” aldus Richard Le Belle van Le Belle
Charters. Gedurende het verblijf in een havenlodge kunnen huurders
ook profiteren van de faciliteiten die worden geboden in Marina
Volendam, zoals de bootverhuur, mini supermarkt, het restaurant, het
kinderzwembad en de speeltuin. Inmiddels is de eerste havenlodge
afgeleverd en te bezichtigen. Le Belle Charters is nog op zoek naar
investeerders voor de lodges. De havenlodges worden verkocht via
www.lebellecharters.com en verhuurd via www.marinaparcs.nl.
Le Belle Charters | +31 (0)299-406019 | www.lebellecharters.com
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Wij weten veel van
boten, omdat we
zelf ook varen.
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De Duitse uitgever NV Charts komt aankomend voorjaar met nieuwe atlassen. Hierbij
zijn ook twee nieuwe atlassen van de Nederlandse binnenwateren aangekondigd:
Noord- en Zuid-Nederland. De atlas van Noord-Nederland beslaat de regio Friesland,
Groningen, Drenthe en Overijssel tot aan de Rijn bij Arnhem. De staande-mastroute tot
het IJsselmeer is ook inbegrepen. De atlas van Zuid-Nederland betreft Utrecht, NoordBrabant, Limburg, Gelderland inclusief de populaire watersportgebieden Biesbosch,
Waal en Nederrijn. Beide atlassen verschijnen op papier in A3-formaat met daarbij een
code om de navigatie op maximaal vijf apparaten digitaal te installeren. Deze software is
geschikt voor Apple, Android en Windows. De atlassen zijn leverbaar vanaf maart 2020
en kunnen nu al gereserveerd worden in de webwinkel van Datema Amsterdam.
Datema Amsterdam
+31 (0)183-712050
www.datema-amsterdam.nl

Voor nieuws over
zeilboten zie pagina 30

Voor nieuws over sportboten en
sloepen zie pagina 70

YachtFocus Magazine 184 nieuwe boten - gebruikte boten

Voor nieuws over
motorboten zie pagina 96

www.YachtFocus.com 9

