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Cannes Yachting Festival maakt zich klaar voor 2020-editie
Ondanks het coronavirus verwacht het organisatieteam van Cannes Yachting Festival dit najaar een sprankelende 43e editie op poten te zetten.
De Franse beurs staat gepland van 8 tot en met 13 september. Daarmee zal dit de eerste grote Europese in-water boat show sinds maanden
zijn. Het organiseren van het Yachting Festival is altijd al een complexe opgave. De huidige gezondheidssituatie vormt een extra grote uitdaging
voor de organisatie. “We houden de wereldwijde situatie van onze industrie goed in de gaten. De invloed van
de Covid-19 gezondheidscrisis is groot. We passen de show hierop aan met extra voorzorgsmaatregelen,”
aldus de organisatie. Naast de maatregelen rondom corona wordt er ook hard gewerkt aan nieuwe
showelementen. Nieuw voor deze 2020-editie is onder andere de Quai Saint Pierre waar de snelle dagboten
samen komen in de oude haven. Ook de Quai Max Laubeuf is herontworpen met de focus op gemotoriseerde
multihulls. Op de kade staan de buitenboord- en binnenboordmotoren wederom centraal. Daarnaast krijgt de
Luxury Gallery een nieuwe presentatie die nog meer luxe en vakmanschap zal uitstralen. In Port Canto komen
de zeiljachten te liggen. Hiervoor zijn ongeveer 110 jachten aangemeld, waarvan zestig langer dan vijftien
meter. YachtFocus is erbij op haar vertrouwde stand JETEE 105.
Cannes Yachting Festival | www.cannesyachtingfestival.com
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Sommerset Outdoor: betrouwbare schoenen voor op de boot
Van outdoorlaarzen tot stevige bootschoenen, Sommerset Outdoor heeft ze in alle soorten en maten.
Het bedrijf is gevestigd in Nijmegen en is gespecialiseerd in schoeisel voor buitenactiviteiten, voor zowel
dames als heren. Onder watersporters staat het Nederlandse merk vooral bekend om de stoere en
stijlvolle kwaliteitsschoenen voor aan boord. “Voor een veilige en comfortabele vaartocht zijn stevige
watersportschoenen van belang,” aldus Paul Enneking van Sommerset. “Een goede schoen of laars
zorgt ervoor dat u grip heeft en voorkomt dat u uitglijdt. Ook wanneer u over het dek loopt.” De laarzen
en schoenen van Sommerset kenmerken zich als stoer en stijlvol en van topkwaliteit met een goede
pasvorm. Zo zijn de zeillaarzen water- en winddicht en hebben deze een schokdempende 4-seizoenen
TR rubberen buitenzool en een uitneembare binnenzool. Het leder is van hoge kwaliteit en is in de fabriek
al geïmpregneerd. Daarnaast introduceert Sommerset dit jaar de comfortabele Somerton bootschoen, de
veterschoen en instapper in één. Deze schoen is verkrijgbaar in de maten 37 tot en met 46. Alle modellen
zijn in eigen huis ontworpen en worden exclusief geproduceerd door de partners in Portugal. De schoenen
zijn verkrijgbaar bij de tientallen dealers verspreid door Nederland, België en zelfs Duitsland, Finland en
Denemarken. Direct bestellen in de webshop kan ook. Zowel de contactgegevens van de dealers als de
link naar webshop zijn te vinden op de website.

Hiswa te water organiseert virtual boat show
De Hiswa te water verzorgt dit jaar voor het eerst een virtuele botenbeurs. Als gevolg van het coronavirus is de
fysieke beurs in Lelystad gecanceld. Daarom biedt de organisatie dit jaar een online alternatief. De beurswebsite
wordt door softwarehuis YachtFocus omgetoverd tot een online walhalla voor de watersporter. Diverse
watersportmedia en de deelnemers aan de beurs werken hieraan mee. Naar verwachting staat de virtual boat
show vanaf 1 augustus 2020 live. De beurs op www.hiswatewater.nl opent met een welkomstfilmpje en een
plattegrond van de 2020-editie. Elk type boot krijgt hierbij zijn eigen kleur. Hiermee kunnen bezoekers gericht ‘over
de steigers lopen’. Uiteraard is er per bedrijf en boot uitgebreide informatie te vinden, inclusief foto’s en video’s.
Elke beursdeelnemer verzorgt daarbij zelf de informatie, waardoor deze zo volledig en actueel mogelijk is. Om de
‘beurservaring’ compleet te maken, zijn er ook beursaanbiedingen en online lezingen. Tijdens de beursdagen - van
2 tot en met 6 september 2020 - is er zelfs een chatbox actief. Zo kunnen bezoekers van de online show met de
deelnemende jachtwerven en andere watersportbedrijven chatten. Naast de virtuele show roept de Hiswa te water
de deelnemende bedrijven op om van 2 tot en met 6 september Open Huis Dagen te organiseren. Op de beurssite
is vanaf 1 augustus te lezen welke bedrijven begin september hun deuren feestelijk zullen openen.
Hiswa te water
www.hiswatewater.nl

BRP stopt met productie van
Evinrude buitenboordmotoren

Eerste Deining Magazine in de maak
lmfoto / Shutterstock.com

Een van ’s werelds grootste buitenboordmotorfabricanten stopt ermee.
Het moederbedrijf van de Evinrude-motoren, Bombardier Recreational
Products (BRP), beëindigt de productie van zijn Evinrude E-TEC- en
E-TEC G2-buitenboordmotoren. In plaats daarvan zal het bedrijf
zich richten op de groei van de bootmerken en de ontwikkeling van
technologie en innovatie van andere maritieme producten. BRP geeft aan
dat de COVID-19 situatie impact had op dit besluit.

Een nieuw watersportmagazine is op komst: Deining Magazine. De nieuwe titel wordt
aangekondigd als een look and feel watersportmagazine met inhoud. Deining verschijnt
tweemaal per jaar met een scherpe selectie van watersportgerelateerde onderwerpen voor
mannen en vrouwen. Jim Post, voormalig redacteur bij de Waterkampioen en de spin in het
web voor Deining Magazine, licht toe: “Het concept is simpel en uniek: fraai, inhoudelijk sterk
en met een brede focus. Deining is een watersportmagazine dat ergens over gaat, het blad
dat je meeneemt.” Het eerste nummer staat gepland voor december 2020 en verschijnt indien
minimaal 3.000 abonnees zich aanmelden. Het abonnement kost € 20 per jaar en is af te
sluiten op www.deiningmagazine.nl.
Deining Magazine
+31 (0)6-22112354 | www.deiningmagazine.nl

Bombardier Recreational Products
www.brp.com
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