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Winnaars van de European Yacht of 
the Year 2021 Awards zijn bekend

Marina Port Zélande krijgt 
eigen fiets- en scooterverhuur 
op de haven

Volvo Penta-klapschroeven met korting bij Jachthaven 
Noordschans

Jaarlijks worden de winnaars van de European Yacht of the Year Awards bekend 
gemaakt tijdens de ceremoniële Flagship Night aan de start van Boot Düsseldorf in 
januari. Dit is een besloten avond voor onder meer jachtwerfpersoneel, bootdealers en 
watersportjournalisten. Dit jaar is dat anders. 
Nu de grote Duitse botenbeurs vanwege de 
coronamaatregelen niet doorgaat, maakte 
de jury bestaande uit redacteuren van twaalf 

Europese watersportmagazines de winnaars bekend middels een 
video op YouTube. In de categorie Family Cruisers ging de prijs dit 
jaar naar de Bavaria C42. Onder de Performance Cruisers won 
de Dragonfly 40 en onder de Bluewater Cruisers bleek de Boréal 
47.2 favoriet. Ook de Nederlandse jachtwerven deden het goed in 
de verkiezing. De Contest 55CS kwam op de eerste plaats bij de 
Luxury Cruisers en de Saffier Se 27 Leisure is benoemd tot winnaar 
in de categorie Special Yachts.  

European Yacht of the Year 2021  |  www.europeanyachtoftheyear.com

Marina Port Zélande in Ouddorp is een samenwerking aangegaan 
met RentTourBuy. Vanaf april 2021 is de fietsverhuurorganisatie 
fysiek met een kiosk aanwezig op de jachthaven. Het reserveren 
van fietsen kan nu al. Peter de Regt, havenmanager van Marina 
Port Zélande, is blij met de samenwerking: “RentTourBuy is een 
ervaren lokale fietsverhuurder met een ruim assortiment aan 
tweewielers. Rondom Ouddorp levert dit bedrijf al jaren fietsen, 
e-bikes, e-scooters, segways en e-steps. Maar ook gadgets zoals 
ninebots, hoverboards en e-longboards.” Op Marina Port Zélande 
worden onder meer strand- en stadsfietsen, e-bikes, e-scooters, 
e-steps, kinderfietsen en bolderkarren te huur aangeboden. Alle 
items zijn per dag en sommige ook per uur te huur. Wie eerder dan 
1 april gebruik wil maken van de diensten, kan contact opnemen 
met RentTourBuy via info@renttourbuy.nl of telefoonnummer 
+31 (0)6-54791816. Tegen een kleine vergoeding kunnen zij de 
gereserveerde items ook brengen en halen. 

Marina Port Zélande  |  +31 (0)111-671920  |  www.mpz.nl

Wie een nieuwe klapschroef nodig heeft, kan het beste snel beslissen. Tot en met 30 april 2021 
zijn de klapschroeven van Volvo Penta namelijk in de aanbieding bij Jachthaven Noordschans. Met 
uitzondering van de IPS-schroeven biedt zij deze nu tijdelijk aan met 10% korting. De klapschroeven 
van Volvo Penta zijn geliefd onder veel watersporters. Dit is onder meer vanwege de minimale 
weerstand bij het zeilen in combinatie met de grote stuwkracht, zelfs bij het achteruitvaren. Daarbij 
zorgt het gepatenteerde bladontwerp voor een soepele en stille werking. Hiermee profiteert de zeiler 
van weinig trillingen, goede manoeuvreerbaarheid op krappe plaatsen en een minimale stopafstand. 
De klapschroeven zijn bovendien vervaardigd in een nibrallegering. Dit is een combinatie van nikkel, 
brons en aluminium, wat ze duurzaam en sterk maakt. De schroeven zijn leverbaar in diverse 
afmetingen en afschuiningen en voor motoren met verschillende sterktes. Wie hulp kan gebruiken 
bij de keuze van de juiste klapschroeven, kan contact opnemen met Jachthaven Noordschans. Met 
meer dan dertig jaar ervaring als dealer is dit bedrijf in Klundert een expert op het gebied van de 
krachtige motoren, saildrives en accessoires van Volvo Penta.

Jachthaven Noordschans 
+31 (0)168-403550  |  www.jachthavennoordschans.nl
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