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Kijk op www.BootAanBoot.nl voor meer watersportnieuws

De Noorse motorjachtwerf Marex brengt wederom een nieuw model op 
de markt. De nieuwe Marex 330 Scandinavia is ontworpen als een kleinere 
versie van de Marex 375 - het vlaggenschip van de werf. Bij de ontwikkeling 
van de boot was Marex niet bang voor vernieuwing. Zo zijn zowel de romp 
als het dek geheel anders. De 330 Scandinavia is een gesloten boot met 
een royale zithoek binnen en een grote zithoek buiten. Deze eigenschappen 
maken het motorjacht geschikt voor vele vrienden en relaxte dagtochten. 
Ook is er een schuifdeur bij het roer geplaatst. Dit zorgt niet alleen voor 
gemakkelijke toegang tot het dek, maar vereenvoudigt ook het aanmeren. 
De Marex is leverbaar met enkele of dubbele motor. De kruissnelheid ligt 
tussen de 23 en 30 knopen en de topsnelheid tussen de 28 en 38 knopen, 
afhankelijk van het gekozen motorvermogen. De boot heeft een zacht dak in 

het achterschip en een hardtop aan de voorzijde. De luifeloplossing behoort volgens Marex 
zelfs tot de snelste op de markt. Dit bestaat uit een schuifdaksysteem met zijgordijnen 
die in de targa-boog kunnen worden opgeborgen. In een minuut wordt de Marex hiermee 
omgetoverd van een volledig gesloten tot een volledig open boot. De Boarnstream 
International Motoryachts importeert Marex motorjachten voor de Benelux.

De Boarnstream International Motoryachts 
+31 (0)566-600828  |  www.boarnstream.com

Marex kondigt de nieuwe Marex 330 Scandinavia aan

Elk jaar is Vetus aanwezig op meer dan veertig beurzen. 
Omdat veel evenementen in 2020 niet doorgaan, heeft 
Vetus een alternatief bedacht. Na maanden van ontwikkeling 
presenteert Vetus haar eerste eigen virtuele botenbeurs. 
De applicatie biedt geïnteresseerden de mogelijkheid om 
online de beursstand van Vetus te bezoeken. Vetus heeft de 
virtuele stand zelf ontwikkeld. In de beursstand kunnen de 
bezoekers een reeks producten bekijken met bijbehorende 
productinformatie en specificaties. Daarbij gebruikt Vetus het 
digitale platform om haar nieuwe producten te introduceren 
en speciale aanbiedingen onder de aandacht te brengen. 
Op de show zijn onder meer boegschroeven, motoren 
en diverse accessoires, zoals waterfilters, waterlocks en 

scheepstoiletten te vinden. Met het 360° pictogram kunnen bezoekers het product rond laten draaien en het zo van alle kanten bekijken. 
Ook kan men in- en uitzoomen. De show kan worden gedownload op www.vetus.com.

Vetus  |  +31 (0)88-4884700  |  www.vetus.com

Vijf winnaars bij Boot van het Jaar 2020-verkiezing

Showroomsale bij Bootschappen Watersport

Vetus opent virtual boat show op eigen website

Bootschappen Watersport in Alkmaar organiseert dit najaar een 
showroomsale. Wie hier vóór 1 november 2020 een motor van 
Yamaha of Torqeedo koopt, krijgt hierop 10% korting. Dit kan in de 
showroom op de Kraspolderweg 4 in Alkmaar of online op  
www.bootschappen.nl. Daarbovenop geeft Bootschappen 
Watersport ook een buitenboordmotorslot cadeau. Bij online 
aankopen dient bij de betaling eerst de kortingscode YAMAHA te 
worden ingevoerd, om gebruik te kunnen maken van deze aanbieding. Ook bij aankoop van een nieuwe Whaly boot of YAM rubberboot 
inclusief motor is de 10%-kortingsactie van toepassing. De actie loopt van 7 september tot en met 31 oktober 2020, zolang de voorraad 
strekt en kan niet worden gecombineerd met andere aanbiedingen. Bekijk de actievoorwaarden op www.bootschappen.nl.

Bootschappen Watersport  |  +31 (0)72-5113021  |  www.bootschappen.nl

Nieuwe eigenaren voor Jachthaven Nauerna
Per 1 september 2020 is Jachthaven Nauerna overgenomen door Jurgen van de Port en 
Leendert Maat. Met 400 ligplaatsen is jachthaven Nauerna een van de grotere jachthavens 
van Noord-Holland. Ook behoort ze tot de 25 jachthavens in Nederland die naast de Blauwe 
Vlag ook de Groene Wimpel voert. Dit betekent dat er op de jachthaven extra inspanningen 
zijn gedaan op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en verduurzaming. 
Sinds 2011 was Jachthaven Nauerna in handen van Pepijn Doeswijk. Gedurende de 
afgelopen negen jaar heeft Pepijn de haven volledig voorzien van nieuwe steigers en nieuwe 
elektra-kasten. Ook zijn het havenkantoor en restaurant volledig gerenoveerd. “Wij zijn enorm 
blij met deze kans en doen er alles aan om deze succesvolle haven in de huidige vorm voort 
te zetten. Uitstekende dienstverlening en kwaliteit staan bij ons hoog in het vaandel,” aldus 
Leendert Maat.

Jachthaven Nauerna  |  +31 (0)75-6871722  |  www.jachthavennauerna.nl

Lokale Held - SloepNed Watersport

Start-up - Natural Yachts

Publiekslieveling - Cooper 680

Boot van het Jaar 
2020

Oeuvre - Evert StelInnovatie - Steeler Yachts

In de eerste weken van september zijn alle prijzen in het kader van de 
Boot van het Jaar-verkiezing uitgereikt. De verkiezing is een initiatief van 
de HISWA te water die vanwege het coronavirus de fysieke botenbeurs dit 
jaar van de agenda schrapte. In plaats daarvan ontwikkelde ze met behulp 
van softwarehuis YachtFocus en de beursdeelnemers een virtual boat show 
op www.hiswatewater.nl. Ook riep ze een Boot van het Jaar-verkiezing 
in het leven met een nieuwe opzet bestaande uit vier juryprijzen en een 
publiekprijs. De Innovatieprijs werd dit jaar gewonnen door Steeler Yachts 
uit Steenwijk voor hun nieuwe Steeler Bronson 50. U leest hier meer over 
op pagina 83 in het motorbotennieuws. De Oeuvreprijs ging naar Evert Stel. 
Evert kreeg de prijs voor zijn werk als bootbouwer en jachtontwerper, maar 
ook als initiatiefnemer en drijvende kracht achter de Stichting Vaarwens, die 
vaartochten voor mensen in hun allerlaatste levensfase organiseert. Natural 
Yachts uit Heeg werd winnaar van de Start-up prijs. Dit jonge familiebedrijf 
richt zich op duurzaam varen. SloepNed Watersport uit Balk nam de prijs 
voor Lokale Held in ontvangst. Dit vanwege het laagdrempelige YouTube-
kanaal waarmee SloepNed watersporters informeert over zaken rond het 
varen en hun boot. De prijs voor Publiekslieveling ging naar de Cooper 680. 
Deze boot kreeg de meeste publieksstemmen op de beurswebsite. Volgend 
jaar krijgt de verkiezing naar verwachting een vervolg. Het plan is om de 
prijzen dan uit te reiken op de HISWA te water. Deze staat gepland van 1 tot 
en met 5 september 2021 in de Batavia Haven in Lelystad.

HISWA te water  |  ww.hiswatewater.nl
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