
De rijkste man ter wereld, Jeff Bezos, laat een nieuw luxueus zeiljacht in Alblasserdam 
bouwen. Het superjacht moet 127 meter lang worden en is daarmee het langste zeiljacht 
ooit in Nederland gebouwd. De Zuid-Hollandse jachtbouwer Oceanco gaat de driemaster 
bouwen. Eerder liet Oceanco al het 110 meter lange motorjacht ‘Jubilee’ te water. Bezos 
verdient zijn geld met Amazon, inmiddels het grootste handelsbedrijf op internet. Overigens 
heeft YachtFocus een deel van haar software ondergebracht bij dochterbedrijf Amazon 
Web Services. Zo betaalt dit magazine een stukje mee aan dit aanstaande toonbeeld van 

Hollands glorie. 

Hoe Bezos’ jacht eruit gaat zien is nog geheim, maar wat Oceanco zoal kan bouwen 
ziet u op www.oceancoyacht.com

Merijn Tinga is een zeldzaam 
soort avonturier. Als 
watersporter in hart en ziel kon 
hij het plastic zwerfafval rondom 
zijn surfboard niet langer aanzien 
en ondernam actie. In het boek 
Plastic Soup Surfer schetst hij 
zijn transformatie van surfer tot 
luis in de pels van politiek en 
plastic producenten. Plastic 
Soup is een begrip dat het vele 
drijvende plastic in het water 
verbeeldt. Het boek vertelt het 
avontuur van de successen én 
tegenslagen die Merijn als plastic 
warrior tegenkwam. Tegelijkertijd 
staat het boek boordevol 
informatie over de plastic 
problematiek en ontkracht het 
een aantal plastic mythes. Merijn 
Tinga is van huis uit bioloog, 
kunstenaar en fanatiek surfer. 
Met zijn Plastic Soup organisatie 
vraagt hij om aandacht voor 

zwerfafval. Met de Plastic 
Avengers App maakt hij het iedereen makkelijk om 

mee te doen in de strijd tegen plastic soup.

Plastic Soup Surfer - Hoe één persoon verschil kan maken 
www.hollandia-boeken.nl

Watersportnieuws | Algemeen   

Voor nieuws over 
motorboten zie pagina 94

Voor nieuws over 
zeilboten zie pagina 44

Voor nieuws over sportboten en 
sloepen zie pagina 74

Kijk op www.BootAanBoot.nl voor meer watersportnieuws

Smits Jachtmakelaardij en 
Babro Yachting realiseren 
nieuw jacht

Rijkste man op aarde waardeert ook de 
Nederlandse jachtbouw

Plastic Soup Surfer -  
Hoe één persoon verschil 
kan maken

Smits Jachtmakelaardij is trots te melden dat zij de nieuwbouw van de 
Babro Tridente 43 in 2022 gaat realiseren. Een pareltje noemt eigenaar 
René Smits het, dat in samenwerking met Babro Yachting uit Sneek 
gebouwd wordt. Alle wensen van de verwende watersporter worden 
binnen de mogelijkheden bij de bouw van dit jacht gerealiseerd voor 
optimaal comfort en luxe.

Smits Jachtmakelaardij 
+31 (0)10-5118000  |  www.smitsjachtmakelaardij.nl

Het Friese bedrijf Noorse Sloepen 
neemt Friesland Boten over, de grootste 
Scandinavische polyester spitsgatter 
specialist van het Noorden. Noorse 
Sloepen, dat eind 2019 werd opgericht 
en mede dankzij de populariteit van de 
watersport snel groeide, verhuist daarmee 
van Metslawier naar Westergeest. 
Volgens de vier eigenaren biedt de 
overname van Friesland Boten kansen. 
“We willen graag voortzetten wat 
Friesland Boten heeft opgebouwd en 
de overname geeft ons eveneens de 
kans om de uitbreidingsmogelijkheden 
die we voor ogen hadden te realiseren,” 
aldus Sjoerd Dijkstra. Waar het bedrijf 
zich het afgelopen anderhalf jaar vooral 
richtte op de import en verkoop van 
Noorse (kajuit)sloepen, kunnen klanten in 
Westergeest nu ook terecht voor verhuur 
en winterstalling. Ook een webshop voor 
bootaccessoires zit in de pijplijn. 

Iemand moet de primeur hebben van de eerste boatshow, nu de coronamaatregelen langzaam versoepeld worden en er weer meer mogelijk is. 
Die eer lijkt te gaan naar de initiatiefnemers Kempers Watersport en Menken Maritiem, die een 3-daags evenement organiseren in de jachthaven 
van Kempers in Leimuiden. Het nieuws bereikte onze redactie op de deadline van deze editie, maar op zo korte termijn voor de aanvang willen 
wij u de aankondiging niet onthouden. Alle botenbedrijven in het plassengebied van Zuid-Holland en omstreken worden uitgenodigd deel te 
nemen. Bezoekers schrijven vooraf in. Men rekent op 25 exposanten met één of meer boten. YachtFocus heeft er zin in en is er natuurlijk bij.  
De beurswebsite is op het moment dat we dit schrijven nog niet in de lucht maar zal www.boatshowhollandseplassen.nl gaan heten.

Boatshow Hollandse Plassen  |  www.boatshowhollandseplassen.nl

Boatshow Hollandse Plassen 
van 2 tot en met 4 juli

Noorse Sloepen 
+31 (0)6-51708001   
www.noorsesloepen.nl
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Botenhandelaar 
Friesland Boten 
overgenomen


