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In juni schijnt de zon! Het grote genieten op het 
water kan beginnen in vrijheid. Wat hebben we 
daar allemaal naar verlangd. Laat zien dat het 

goed met u gaat en geniet vooral zelf volop van 
prachtig design. De betere ‘musthaves’ heeft 
YachtFocus voor u verzameld in deze rubriek 
Fashion & Lifestyle. Wij zien u op het water 

deze zomer!

Fashion & Lifestyle
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BOOTCENTRUM GRONINGEN

Gedempte Zuiderdiep 57

9711 HC Groningen

T. 050-3123481 

E. info@bootcentrum.nl
www.bootcentrum.nl

Kleding, schoenen en 
accessoires van de 

kust, met de ziel van de 
zee. In het hart van de 

stad Groningen!

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

Epke schipperstrui
Al ruim 50 jaar maakt Roosenstein Wolke 

schipperstruien van 100% wol. Nu is er een 

katoenen variant. Deze schipperstrui voor heren 

is gebreid in een stoere rib en is voorzien van 

mooie dubbele ribboorden. Kleurechtheid en 

slijtvastheid zijn geweldig goed. Daarnaast is het 

garen door de kwalitatieve lange vezel soepel 

en zacht, wat ervoor zorgt dat het draagcomfort 

ongeëvenaard is. De Epke is een nautische 

klassieker en perfect te stylen met veel outfits.

Noya 2.0 
Schippersvest katoen
Het Noya 2.0 Dames Schippersvest van 

Roosenstein Wolke zit in ons “never out of 

stock” programma en is gemaakt van 100% 

katoen. Het schippersvest is gebreid in een 

stevig maar soepel rib breisel. Dit houdt u warm 

op de boot of waar dan ook buiten. Het Noya 

2.0 vest maakt elke casual outfit af.

 

Bootcentrum Groningen

+31 (0)50-3123481 

info@bootcentrum.nl

www.bootcentrum.nl
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Marine Accessories B.V. 
0252 28 42 50

Hank Snel 
06 53 255 749

Meer informatie

Er is voldoende 
voorraad voor 

deze mooie lange 
zomer. Check de 

beschikbaarheid bij 
uw watersportwinkel.
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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. Voor verkoopadressen www.arcmarine.eu.
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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. Voor verkoopadressen 

ga naar www.arcmarine.eu.
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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
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Velits buitenkussens


