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Kijk op www.BootAanBoot.nl voor meer watersportnieuws

AVA Marine breidt het assortiment uit met Separ-brandstoffilters. “Deze 
filters worden door veel bekende jachtbouwers toegepast. Ook in de 
binnenvaart hebben de filters zich al ruimschoots bewezen,” aldus Arjen 
van Aalst van AVA Marine. Nieuw in het assortiment zijn de filters van het 
type SWK-2000. Deze zijn gemaakt met een niet-corroderend aluminium 
huis met een polycarbonaat of metalen kom en RVS aansluitingen. 
Standaard wordt dit filter geleverd met een 30 micron-element en een 
aftapkraan. De Separ SWK-filters zijn onder andere Lloyd, Bureau Veritas, 
Rina en Germanischer Lloyd gekeurd. AVA Marine is een groothandel voor 
scheeps- en jachtbenodigdheden.

AVA Marine
+31 (0)515-338044
www.avamarine.nl

Separ-brandstoffilters nu te koop bij AVA Marine

Als enige Nederlandse indoor watersportbeurs in het voorjaar is Boot Holland in 
februari 2021 hét moment om het nieuwe watersportseizoen in te luiden. Jaarlijks 
biedt de overdekte bootshow in het WTC Expo in Leeuwarden een bijzonder en 
allround kijkje onder de waterlijn. Ook in februari 2021 verwacht de beursorganisatie 
weer een gezellige en inspirerende beurs met vele primeurs. Niet alleen op het 
gebied van nieuwbouwboten biedt Boot Holland een uitgebreid programma, ook 
het gebruikte botenaanbod krijgt dit jaar een extra prominent platform. Samen met 
exclusief mediapartner YachtFocus introduceert Boot Holland namelijk een heus 
Jachtmakelaardij-eiland. Vijf dagen lang zijn hier maximaal tien jachtmakelaars op 
één centraal punt te vinden die niet eerder op Boot Holland stonden. Zij tonen 
bezoekers hun actuele aanbod en bieden tegelijkertijd ook alle informatie over de 
verkoopmogelijkheden van de huidige boot. “Voor jachtmakelaars is het eiland ideaal 
om nieuwe schepen in bemiddeling te krijgen. De stands zijn standaard voorzien van 
de bedrijfsnaam en kunnen naar wens worden uitgerust met een handig meubelpakket 
inclusief hygiënescherm. Hiermee zijn deze kant-en-klaar voor gebruik,” aldus Jacco 
van Emst, beursmanager van Boot Holland. De laatste plekken zijn te reserveren via 
info@YachtFocus.com. Uiteraard is YachtFocus ook aanwezig op de beurs om bij beide 
entrees haar magazine met hierin de beurscatalogus uit te delen.

Boot Holland
www.boot-holland.nl

Eindejaarsshow bij 
Jonkers Yachts

Een noodhorloge voor surfers 
om levens te redden

Boot Holland en YachtFocus 
introduceren het Jachtmakelaardij-eiland

Na jaren ontwikkelen en testen komt er volgend jaar een horloge op de markt 
waarmee watersporters in de problemen sneller gevonden moeten worden. 
De Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij (KNRM) noemt het zoeken 
naar een surfer in nood zonder positie nu ‘bijna kansloos’. Het nieuwe horloge 
moet het lokaliseren van de surfer vergemakkelijken. De KNRM werkt al jaren 
met de app SafeTrx. Hiermee kunnen schippers in nood om hulp roepen. Deze 
app werkt echter alleen op telefoons en dat is voor surfers niet ideaal. Daarom 
ontwikkelen SafeTrx en Sony nu een noodhorloge. Met een druk op twee 
knoppen gaat er een signaal uit naar een reddingsdienst, die dan ook direct de 
locatie van de surfer meekrijgt.

KNRM  |  www.knrm.nl

Eerste hybrideboot ‘Werkboot Geer’ uniek stuk op 
internationale bootveiling

Jonkers Yachts in Ouddorp organiseert dit jaar voor de tweede 
keer haar End of Year Show. De open dagen staan bekend om 
de presentatie van spectaculaire schepen met aantrekkelijke 
eindejaarsaanbiedingen. Als dealer van Linssen Yachts, Fairline 
Yachts en Jeanneau Powerboats en makelaar gespecialiseerd 
in jachten in het luxere segment heeft Jonkers Yachts altijd een 
gevarieerd aanbod. Daarbij zorgt het team van Jonkers Yachts 
voor een gastvrij ontvangst met allerlei lekkernijen die typerend zijn 
voor dit jaargetijde. De open dagen zijn op maandag 28, dinsdag 
29 en woensdag 30 december ‘thuis’ bij Jonkers Yachts op de 
Brouwersdam.

Jonkers Yachts
+31 (0)111-673330
www.jonkers.org

De hybride werkboot ‘Geer’ van Waternet is het pronkstuk op een internationale 
botenveiling. De werkboot is in het verleden omgebouwd ten behoeve van het 
ambitieuze plan om klimaatneutraal te varen. “De boot is speciaal gebouwd om 
ervaring op te doen met elektrisch varen, is zijn tijd ver vooruit en is nu beschikbaar 
voor marktpartijen,” aldus Jeroen Bolweg van Bootveiling.com. De veilingmeester 
verwacht dat de waternetboten de nodige belangstelling van zowel natte aannemers 
als transportbedrijven over water zal krijgen. Naast de Geer worden er ook een 
robuust inspectievaartuig van de Damen-werf en een werkvlet van het Beenakker-model geveild. Donderdag 26 november van 9.00 tot 12.00 
uur is er een kijkdag in Weesp. Aanmelden is noodzakelijk in verband met de coronamaatregelen. Dit kan op de website van Bootveiling.com.

Bootveiling.com  |  +31 (0)35-5449675  |  www.bootveiling.com
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