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Sierkussens voor uw boot en sloep 
In de online winkel BuitenKussens.nl kunt u kussens in allerlei 

verschillende stijlen bestellen: nautisch, zwart-wit, modern of 

klassiek. Allemaal designs waarmee u uw boot, buitenverblijf 

of lounge-set een eigen sfeer geeft. Wandel digitaal door 

het aanbod en neem de tijd voor inspiratie. Zoekt u een 

leuk buitenkussen met de kleur en naam van de boot? Het 

bedrijf helpt u graag persoonlijk met het juiste ontwerp en de 

kleurstelling. Een exclusief kussen maken dat bij u past is de 

passie van het team van BuitenKussens.nl.

 

Nooit meer frisjes buiten dankzij 
het warmtekussen
Dit kussen is voorzien van een ingenieus verwarmingssysteem 

met bedieningsknop. Het verwarmbare binnenkussen past 

in elke kussenhoes met de afmeting 50x50cm / 60x40cm. 

De warmtebron is een powerbank met USB-aansluiting, 

makkelijk op te laden en te verwisselen. Alle warmte komt bij 

de gebruiker en gaat niet verloren. Dat is het voordeel van onze 

warmtekussens.

 

BuitenKussens.nl  |  +31 (0)6-22737861  |  info@buitenkussens.nl  |  www.buitenkussens.nl

De slimste van de klas en 
ook nog eens good looking
Bezorgd om je spullen tijdens het varen? Met 

je telefoon in de 100% waterdichte zak van de 

RAKE zwembroek kun je zorgeloos het water 

op. Of je nou rustig ronddobbert, of de golven 

trotseert. RAKE houdt jouw waardevolle spullen 

veilig en droog. De RAKE zwembroek is uitgerust 

met een technisch hoogstaande TIZIP®-rits, 

die niet enkel water-, maar zelfs luchtdicht is. 

Elke zwembroek wordt dan ook uitvoerig getest 

voordat deze in jouw handen belandt. Geen 

seizoenale collecties, of trendgevoelige prints. 

RAKE focust zich op tijdloze designs van hoge 

kwaliteit, die zijn vervaardigd om jaren mee te 

gaan. De RAKE zwembroek is beschikbaar in 

‘Classic Navy’ en ‘Just Black’.

RAKE  |  info@ra-ke.com  |  www.ra-ke.com

STIJLVOL SERVIES VAN MARINE BUSINESS LIVING 
Het bootservies van Marine Business uit de Living-serie is gemaakt van hoogwaardig, onbreekbaar 

melamine, maar is op het oog niet van echt aardewerk te onderscheiden. Het servies in de kleur 

donkerblauw is gedecoreerd met een stijlvol nautisch design en kan gebruikt worden voor iedere 

gelegenheid aan boord. Er zijn diner- en ontbijtborden, diepe borden maar ook bijpassende 

kommen, koffiekopjes, mokken, serveerschalen, een snackset en een saladeschaal. Kortom, 

alles voor een sfeervol gedekte tafel. De bijbehorende onbreekbare glazen uit de Living-serie zien 

eruit als echt glas, maar zijn een stuk veiliger aan boord. Het champagneglas, het wijnglas en de 

waterglazen blijven dankzij een anti-slipring aan de onderkant altijd stevig staan. Alle items uit de 

Living serviescollectie zijn stoot- en krasvast, BPA-vrij en vaatwasmachinebestendig. U vindt de 

Marine Business Living collectie op www.arcmarine.eu.

 

ARC Marine  |  +31 (0)320-260602  |  info@arcmarine.eu  |  www.arcmarine.eu

Speciaal voor de YachtFocus-lezers hebben 
we een kortingscode ter waarde van € 13,- 

waarmee je een RAKE zwembroek krijgt voor 
€ 84,95 i.p.v. € 97,95. Gebruik hiervoor code 

‘YACHT’ bij het afrekenen op 
www.ra-ke.com.
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verschillende stijlen bestellen: nautisch, zwart-wit, modern of klassiek. 

Allemaal designs waarmee u uw boot, buitenverblijf of lounge-set een 

eigen sfeer geeft. Wandel digitaal door het aanbod en neem de tijd 

voor inspiratie. Zoekt u een leuk buitenkussen met de kleur en naam 

van de boot? Het bedrijf helpt u graag persoonlijk met het juiste 

ontwerp en de kleurstelling. Een exclusief kussen maken dat bij u past 

is de passie van het team van Buitenkussens.nl.
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Dit kussen is voorzien van een ingenieus verwarmingssysteem met 

bediengsknop. Het verwarmbare binnenkussen past in elke kussenhoes 

met de afmeting 50x50cm / 60x40cm. De warmte bron is een power-

bank met USB aansluiting, makkelijk op te laden en te verwisselen. Alle 

warmte komt bij de gebruiker en gaat niet verloren. Dat is het voordeel 

van onze warmte kussens!
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Nooit meer frisjes buiten dankzij het warmtekussen
Dit kussen is voorzien van een ingenieus verwarmingssysteem met 

bediengsknop. Het verwarmbare binnenkussen past in elke kussenhoes 

met de afmeting 50x50cm / 60x40cm. De warmte bron is een power-

bank met USB aansluiting, makkelijk op te laden en te verwisselen. Alle 

warmte komt bij de gebruiker en gaat niet verloren. Dat is het voordeel 

van onze warmte kussens!
Meimaand, watersportmaand. Dit jaar verlangt 
iedereen meer dan ooit naar de start van het 
vaarseizoen en de vrijheid van het water. Het 
is tijd om uit te pakken. Daarom verzamelde 

YachtFocus voor u de leukste en nuttigste spullen 
voor aan boord. Leef u uit, maak gebruik van uw 

opgespaarde budget en ga deze maand 
goed voorzien het water op!

Het grote genieten!
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Zie er goed uit aan boord in een short van 
Ramatuelle
De roots van Ramatuelle shorts liggen in Zuid-Frankrijk aan de Côte d’Azur. 

De naam komt van de kleine gemeente vlakbij Saint-Tropez. Een ideale 

inspiratiebron voor een watersportcollectie. Het grootste gedeelte hiervan 

bestaat uit zwemshorts. De basics van het sneldrogende katoen met 

elastaan komen in meerdere prachtige mediterrane kleuren. Ramatuelle 

is beroemd door de mooie prints zoals de Coconut, de Galapagos en de 

Pied-de-Poule. Erg leuk zijn ook de vader/zoon shorts. Een aantal te gekke 

prints zijn in volwassenen- en kindermaten verkrijgbaar. Onder de naam 

Seychellen zijn er dit seizoen voor het eerst ook casual shorts voor aan 

boord of op de boulevard verkrijgbaar. Deze short wordt met riem geleverd 

voor € 99,-. Inmiddels is meer dan de helft van de Ramatuelle collectie al 

van gerecycled materiaal gemaakt. De zwemshorts zijn er al vanaf € 69,-. 

Dit jaar is Ramatuelle voor het eerst te vinden in de watersportwinkels.

Marine Accessories  |  +31 (0)252-284250  |  info@marineaccessories.eu

www.marineaccessories.eu

Bootcentrum Groningen voor 
maritieme kleding en lifestyle 
Het Bootcentrum is al sinds 1960 gevestigd 

aan het Gedempte Zuiderdiep in hartje 

Groningen en biedt klassiek sportieve 

nautische dames- en herenkleding, zeilkleding, 

bootschoenen, watersportartikelen en 

maritieme cadeaus. Deze winkel voor 

fijnproevers levert goede, sportieve kleding van 

merken als Saint James, Holebrook, Fisherman 

Out of Ireland, Roosenstein Wolke, Sebago 

en zeilkleding van het oudste zeilmerk ter 

wereld, Henri Lloyd. Hoewel men specialiseert 

in nautische kleding, staat Bootcentrum 

Groningen ook bekend om cadeau-

artikelen zoals modelboten en elektrische 

scheepslampen, olielampen en toebehoren, 

waaronder scheepsbellen, barometers, 

thermometers en hygrometers.

YachtFocus licht twee kledingmerken uit. 

Meridame is een authentiek streepjesshirt voor 

vrouwen. Ontworpen in Bretagne, speciaal 

voor mensen die houden van de kust en die 

dit ook tonen met een nautische kledingstijl. 

Klassiek maar tegelijkertijd een sportieve look. 

Meridien is een authentiek streepjesshirt voor 

mannen. Het is een duurzaam kledingstuk dat 

lang meegaat zonder uit de mode te raken. 

Met dit kledingstuk draagt u een stukje Franse 

cultuur en geschiedenis, waar zij zelf enorm 

trots op zijn. Wist u dat dit soort producten 

officieel is opgenomen in de diplomatieke lijst 

met geschenken die de Franse regering aan 

buitenlandse ambassadeurs geeft?

 

Bootcentrum Groningen  |  +31 (0)50-3123481  

info@bootcentrum.nl  |  www.bootcentrum.nl

COSY PINTAC WOOD BUITENLAMP
De Cosy Pintac Wood lamp van Human Comfort is een elegante gadget 

voor aan boord, maar ook voor thuis. Deze oplaadbare outdoorlamp met 

houten details is namelijk voorzien van een 10 watt speaker met uitstekende 

geluidskwaliteit. Via bluetooth verbindt u die heel gemakkelijk met bijvoorbeeld 

een smartphone. De lamp is spatwaterdicht en daarmee ideaal voor gebruik op 

en rond het water. De drie lichtstanden geven een warm LED-licht. Dankzij de 

ophangbeugel kunt u de lamp als staande lamp of als hanglamp gebruiken. De 

Cosy Pintac Wood lamp wordt opgeladen met de meegeleverde USB-kabel. 

Eenmaal opgeladen brandt de lamp 4 tot 5 uur, een mooie avond lang. De 

lamp kan aangeschaft worden op www.arcmarine.eu.

ARC Marine  |  +31 (0)320-260602  |  info@arcmarine.eu  |  www.arcmarine.eu

Goed onder de zon met Island Tribe
Island Tribe zonbeschermingsproducten zijn ideaal voor watersporters. Het 

merk werd ontwikkeld voor Zuid-Afrika en Australië, waar de zon zeer sterk 

is, ter bescherming van buitensporters. Vandaar het motto: Island Tribe – 

Tame the Sun! Island Tribe is niet op waterbasis, zodat je met één laag 4 tot 

6 uur beschermd bent, ook na het zwemmen. Island Tribe claimt écht goed 

‘waterbestendig’ te zijn. Het wordt aanbevolen door de Cancer Council, 

Cancer Research UK en de CANSA, en is ook geschikt voor mensen met 

een gevoelige huid, kinderen en baby’s. Alle zonbeschermingsproducten, 

zoals een cleargel, cleargel spray, sunstick, lippenbalsem, aftersun en 

een speciaal voor de kinderen SPF 50 kids cleargel, zijn nu in Nederland 

beschikbaar. Island Tribe Sun Protection SPF 30 invisible continuous 

spray is transpiratie- en waterbestendig. De kleurloze gel spray laat zich 

gemakkelijk aanbrengen en wordt snel in de huid opgenomen. Island 

Tribe Sun Protection gel spray beschermt tegen UV-B straling (30 keer de 

natuurlijke huidbescherming tegen zonnebrand) en UV-A straling (tegen 

huidveroudering). De Island Tribe Stick SPF 50 is geschikt voor plekken als 

neus, oren en voorhoofd. Ook dit beschermt uw huid tegen UV-B (50x) en 

UV-A). De zonbeschermingsproducten van Island Tribe zijn te koop bij de 

betere outdoor- en sportwinkels en online via webwinkels. 

 

Island Tribe Europe  |  +31 (0)6-22247285  |  info@islandtribe.nl

www.islandtribe.nl

Cobb Premier+ Gas, 
dé ideale gasbarbecue  
Dit is zoals de naam al doet vermoeden een echte 

Cobb, maar dan op gas. Razendsnel starten, de 

temperatuur onder controle en compacter dan ooit. 

Met een druk op de knop klaar voor gebruik. In de 

basis is de Cobb een barbecue. Standaard wordt 

hij geleverd met een basisplaat waarop u vlees, vis 

of groente grilt, gewoon aan tafel. Voor het beste 

grillresultaat gebruikt u de Grillplaat+. Deze verdeelt 

de warmte nog gelijkmatiger en uw vlees, groente of 

vis krijgt mooie grillstrepen. Om te bakken gebruikt u 

de bakplaat. Voor het bakken van brood, cake, taart 

of cupcakes gebruikt u de basisplaat in combinatie 

met het rooster en de deksel. Zo kan de warmte 

rond de bakvorm circuleren en gebruikt u de Cobb 

als oven. Roerbakken doet u met de wok, die 

speciaal voor de Cobb tafelbarbecue is gemaakt. 

Maak een heerlijke paella, bami of een ander 

wokgerecht. U kunt de wok ook als hapjespan of als 

sauspan gebruiken. 

 

Bootschappen Watersport  |  +31 (0)72-5113021 

info@bootschappen.nl  |  www.bootschappen.nl

Velits bootkussens, ook met uw eigen tekst
Het gerenommeerde Vreeken Watersport in Loosdrecht beschikt gelukkig 

ook over een handige webwinkel. Zoek daar op ‘Velits’ en u kunt kiezen 

uit maar liefst meer dan 300 modellen bootkussens in alle stijlen en 

kleuren! Met online funshoppen kunt u dus wel even zoet zijn. Velits 

heeft verschillende collecties met bootkussens, zodat u de kussens 

perfect kunt afstemmen op de kleuren van uw boot. Er zijn diverse 

afmetingen en patronen te verkrijgen die binnen een collectie op elkaar zijn 

afgestemd. Ook is het mogelijk om kussens te bedrukken met de naam 

van de boot of een korte tekst. Dat is helemaal leuk en zeker geschikt 

als een cadeau waarmee je bij elke ontvanger goed zit, en hij of zij zit 

zelf ook meteen goed. De kussens zijn gemaakt van outdoor-stof die 

waterafstotend en kleurecht is. Daardoor zijn ze uitstekend geschikt voor 

gebruik op boten. De hoes is voorzien van een rits en kan op 30 graden 

gewassen worden.

Vreeken Watersport

+31 (0)35-5823495

vreekenwatersport@gmail.com

www.vreeken.com/buitenkussens/collecties

Bootschappen


