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Sommerset Outdoor: comfortabele
schoenen voor de watersport
Voor een veilige en comfortabele vaartocht zijn stevige watersportschoenen van belang.
Een goede schoen of laars zorgt ervoor dat u grip heeft wanneer u over het dek loopt en
voorkomt dat u uitglijdt. Sommerset Outdoor is van Hollandse bodem en levert stoere
en stijlvolle kwaliteitsschoenen voor aan boord. Het bedrijf is gevestigd in Nijmegen en is
gespecialiseerd in schoeisel voor buitenactiviteiten. “De Outdoor-serie is speciaal gericht
op mensen die vaker buiten dan binnen zijn. Stevige en modieuze laarzen voor dames en
heren die genieten van de buitenlucht en hierdoor dus ook goed beschermd moeten zijn
tegen alle weersomstandigheden,” aldus Paul Enneking van Sommerset.Naast de Outdoorserie, levert Sommerset ook schoenen speciaal gericht op de watersport. Dit aanbod
varieert van moderne en klassieke bootschoenen tot hoge zeillaarzen. “Onze zeillaarzen
zijn water- en winddicht en hebben een schokdempende 4-seizoenen TR rubberen
buitenzool, met uitneembare binnenzool. Het leder is van topkwaliteit en vanuit de fabriek
al geïmpregneerd,” aldus Enneking. De nieuwe Somerton bootschoen van Sommerset
belooft de meest comfortabele schoen in zijn soort te zijn. Naast de veter zijn bij deze
schoen innovatieve stretch inzetstukken geplaatst. Deze zorgen voor instapgemak en een
optimale afwikkeling van de voet. De schoenen zijn te koop via de webshop of bij één van
de vele dealers in Nederland. Meer informatie vindt u op pagina 23.
Sommerset Outdoor | +31 (0)24-3231600 | www.sommersetoutdoor.nl

Botensite YachtFocus.com compleet vernieuwd
Nederlands grootste botensite YachtFocus.com is vernieuwd.
YachtFocus Media lanceerde de nieuwe site op woensdag
4 maart 2020. De nieuwe YachtFocus.com heeft een fris design
en maakt gebruik van de modernste digitale technologie.
Bootliefhebbers kunnen nu nog makkelijker hun droomboot
vinden. Net als bij de vorige site vormt het enorme botenaanbod
het hart van de nieuwe botensite. Op YachtFocus.com hebben
bootliefhebbers keuze uit ruim 11 duizend boten te koop.
Belangrijke vernieuwingen zijn te vinden in de moderne uitstraling,
verbeterde menustructuur, gebruiksvriendelijkheid en interactiviteit.
Ook is de site buitengewoon snel en zijn er diverse handige functies
toegevoegd. Zo is er de ‘Boot van de week’ op de homepage
van de site. Hier worden wekelijks drie bijzondere boten in het
zonnetje gezet. Daarnaast kunnen bezoekers nu op twee manieren

aangeven welke boten hun voorkeur hebben. Naast het ‘bewaren
van favorieten’ op de persoonlijke botenlijst, is het nu ook mogelijk
om boten te ‘liken’. Op elke bootpagina staat een knop met het
bekende like-duimpje. Uniek is het zoeken van het botenaanbod op
een landkaart. Op de oude site konden bezoekers al middels een
landkaart zien waar de verschillende jachtmakelaars gevestigd zijn.
Nu kan dit zoeken op locatie ook voor de boten zelf. Door gebruik
te maken van de landkaart kunnen bezoekers per regio zien welke
boten en jachten hier worden aangeboden en eenvoudig hun route
plannen. Oordeel zelf en neem een kijkje op www.YachtFocus.com.

YachtFocus Media
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Voorjaarsacties bij Vetus
Vetus ontwikkelt innovatieve systemen voor op de boot en is al ruim
50 jaar een begrip op dit gebied. Om het nieuwe watersportseizoen
goed te beginnen, heeft Vetus een aantal mooie voorjaarsaanbiedingen.
De acties gelden tot en met 31 maart 2020 en zolang de voorraad
strekt. Zo is er de M-Line Motoren Inruilactie. Wie in de maand maart
2020 zijn of haar oude motor inruilt, krijgt tot € 4.500 korting op de
nieuwe. Daarbij ontvangen kopers van een nieuwe Vetus-motor gratis
een Vetus supboard ter waarde van € 619. Daarnaast geeft Vetus ook
korting op luchthappers, scheepsaccu’s, Maxwell ankersystemen,
vluchtluiken, patrijspoorten, rubberboten, RIB’s en het hele V-quipment
assortiment. Ook de boegschroeven worden tijdelijk tegen scherpe
inbouwprijzen aangeboden. De actievoorwaarden zijn te vinden op de
website van Vetus.
Vetus | +31 (0)88-4884700 | www.vetus.nl
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Motorboot Sneek
afgelast vanwege
coronavirus
Donatie voor reparatie: historische
zeepunter heeft financiële steun nodig
Eén van de mooiste historische zeepunters die ons land rijk is, moet dringend gerestaureerd
worden. Het betreft de KU12: dit bijzondere schip behoort tot de twee laatste Kuunder
zeepunters die als visserschip op de Zuiderzee gevaren hebben. De geplande restauratie
van dit Varend Monument is niet alleen dringend nodig, ze is ook zeer kostbaar. “Donaties,
vrijwilligers en sponsoren zijn onmisbaar om de KU12 te behouden en in de vaart te houden,”
aldus Joke Spannenburg, voorzitter van de Stichting KU12 en oud-eigenaresse van de
zeepunter. In totaal is er zeker € 36.000 nodig om de KU12 te restaureren, onderhouden en
in de vaart houden. “We zijn goed op weg naar het minimale streefbedrag, maar we zijn er
nog niet!” aldus een enthousiaste Spannenburg. Doneren kan gemakkelijk via het vermelde
rekeningnummer op de website www.ku12.nl. Joke Spannenburg: “Het is zelfs mogelijk om
de stichting te sponsoren zonder dat het u geld kost. Als u middels een speciaal programma
online aankopen doet, betalen diverse webwinkels een commissie uit aan onze stichting.”
Meer hierover is te lezen op www.bootaanboot.nl/KU12.

Motorboot Sneek
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Stichting KU12 | www.ku12.nl

Voor nieuws over
zeilboten zie pagina 30

In verband met de aangescherpte
maatregelen rondom het coronavirus gaat
de voorjaarsshow van Motorboot Sneek
op 3, 4 en 5 april niet door. Het event vindt
normaal gesproken plaats op locatie van
de organiserende werven en jachtmakelaar
in Sneek. Bezoekers kunnen zo kennis
maken met de deelnemende werven en
hun jachten, maar ook met de jachten en
producten van andere bedrijven die als
‘gasten’ aanwezig zijn. Klanten blijven tijdens
het weekend van harte welkom, bij voorkeur
op afspraak. De deelnemende bedrijven
zullen ieder op hun eigen locatie geopend
zijn. Er zullen geen gastwerven aanwezig zijn
en ook geen stands van leveranciers.

Voor nieuws over sportboten en
sloepen zie pagina 64
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Voor nieuws over
motorboten zie pagina 86
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