Kijk op www.BootAanBoot.nl voor meer watersportnieuws

Tijdelijk korting op Lewmar EVO lieren
In de maanden juni en juli 2021 stunt groothandel Lankhorst Taselaar
met de Lewmar EVO lieren. Hiermee kunnen watersportwinkels
en andere verkooppunten deze lieren voor een extra aantrekkelijk
tarief aanbieden. Wie uiterlijk 31 juli 2021 twee Lewmar EVO lieren
koopt, krijgt namelijk 35% korting. De EVO lier van Lewmar is het
resultaat van het doorontwikkelen van de succesvolle selftailing
lier. Elke lier is bovendien gefabriceerd om maximale efficiëntie en
duurzaamheid te garanderen. En met de ‘easy servicing’ is er geen
montagegereedschap nodig. Lewmar levert een fabrieksgarantie van
zeven jaar op deze lieren. De actie geldt zolang de voorraad strekt.
Kijk voor de actiemodellen, de bijbehorende prijzen en de dealers op
de website van Lankhorst Taselaar.
Lankhorst Taselaar | +31 (0)320-274611 | www.lankhorst-taselaar.nl

Klapkot voor jachthavens met ruimte
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Menken Maritiem
steunt zwaar getroffen
vissersdorp op Sri Lanka
Menken Maritiem in Ter Aar is een actie gestart om de
bevolking van een vissersdorp in Sri Lanka een hart
onder de riem te steken. “Aan de westkust van Sri Lanka
stapelen de rampen zich op,” aldus Bernard Menken van
Menken Maritiem. Het Nederlandse watersportbedrijf heeft
haar werf in Negombo, een zwaar getroffen vissersdorp.
Het hele land is weken in complete lockdown, omdat de
gezondheidszorg een uitbraak van de Indiaanse variant
moeilijk kan verwerken. Daarbovenop kreeg de bevolking
méér tegenslagen. Voor de kust vloog een containerschip
in brand. Dit schip had hoofdzakelijk chemische stoffen
en plastic micro-balletjes aan boord met grote vissterfte
tot gevolg. Een ramp voor de vissers. Zware regenval
veroorzaakte ten slotte overstromingen en modderstromen
die het dagelijks leven ontwrichten. Samen met haar partner
Neil Marine start Menken Maritiem een ‘relief programm’
om voor de getroffen vissersgezinnen hulpgoederen en
voedselpakketten te kopen. Iedere bijdrage van € 27,50
helpt een gezin een week vooruit. Menken Maritiem
verdubbelt alle donaties tot € 5.000. Eigenaar Bernard
Menken: “Het lijkt een druppel op een gloeiende plaat. Maar
iedereen die bijdraagt kan in ieder geval zeggen dat hij de
plaat heeft horen sissen.” De link om te doneren is te vinden
bij het nieuwsbericht over dit onderwerp op
www.BootAanBoot.nl en op de Facebook-pagina van
Menken Maritiem.
Menken Maritiem
+31 (0)172-604742
www.menkenmaritiem.nl

Er is een nieuwe innovatie op het gebied van mobiele Tiny Houses: de Klapkot met ingebouwd klapsysteem.
Ingeklapt is dit vakantiehuis uitstekend trailerbaar en uitgeklapt biedt het een zee van leefruimte. De
ontwikkeling nam drie jaar in
beslag en het betreft een volledig
Nederlands product. Volgens de
makers biedt de Klapkot meer
leefcomfort dan een doorsnee
caravan of camper. Door de sterke
en solide trailer is de Klapkot ook niet
gebonden aan één plek. “Deze uitklapbare
vakantiewoning op wielen is ideaal voor
Voorin in dit julinummer vindt u de Unieke Boten Special. In deze
jachthavens. De meeste jachthavens liggen op de mooiste locaties
rubriek zetten wij samen met de aanbieders 32 bijzondere boten in
in Nederland. Daarnaast hebben zij vaak in de zomer veel ruimte
het zonnetje. De boten vallen op door de extra scherpe prijs, hun
op hun terrein, omdat alle schepen in het water liggen. Hier ligt
bijzondere uiterlijk, zeldzame eigenschappen en/of uitgebreide opties.
een voor de hand liggend verdienmodel,” aldus vertegenwoordiger
Geen ‘dertien in een dozijn’ boten, maar een bijzondere verschijning.
Hank Snel. “Naast de toerist die graag een weekje op een mooie
Interessant voor de watersporter die eens iets anders wil. Blader even
plek wil vertoeven, heb je in de jachthaven ook vaak booteigenaren
terug en ontdek deze buitenkansen.
die hun familie of vrienden willen uitnodigen om een weekend te
komen varen. Met de Klapkot is het gebrek aan slaapplek in één
klap opgelost.”

Unieke Boten Special
voorin dit magazine
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Klapkot
+31 (0)6-53255749
www.klapkot.nl
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Cannes Yachting Festival
klaar voor nieuwe
sprankelende editie

7-12 september 2021
© Yachting Festival Cannes — Abracadabra Studios

Al ruim veertig jaar komen in
september de internationale
spelers uit de jachtindustrie
samen in de sprankelende baai
van Cannes. Na een tussenjaar
door de coronamaatregelen is het organisatieteam van Cannes
Yachting Festival klaar om weer een spetterende show in Mediterrane
sfeer neer te zetten met een nieuw aanbod van de mooiste jachten.
Van 7 tot en met 12 september worden verspreid over twee havens, Le
Port Canto en Le Vieux Port, wederom honderden jachten geëtaleerd
– omringd door bijpassende toebehoren, gadgets en accessoires.
Daarbij is er ook volop aandacht voor multihulls, elektrisch en hybride
varen en een breed scala aan binnen- en buitenboordmotoren. Eén
van de hoogtepunten is uiteraard de Super Yachts Extension waar
een dertigtal superjachten van 24 meter en langer in volle glorie te
zien zijn. YachtFocus Media heeft wederom een eigen stand op
deze show en deelt er hier het luxe jaarboek YachtFocus Elite en het
septembernummer van YachtFocus Magazine uit.
Cannes Yachting Festival | www.cannesyachtingfestival.com

Bepaal mee: wie maken kans op de
Boot van het Jaar-awards van 2021?
In 2021 lanceert de organisatie van de Hiswa te Water in samenwerking met de watersportmedia
een nieuwe Boot van het Jaar-verkiezing. Het initiatief voor de verkiezing werd in 2020 genomen. Dit
jaar krijgt de wedstrijd een vervolg met een tweede editie. Er zijn vijf prijzen te winnen: de zeilboot
innovatie award, motorboot innovatie award, start-up award, oeuvre award en gadget award.
Consumenten en professionals uit de branche kunnen hiervoor boten, personen en bedrijven
aanmelden. De jury beoordeelt deze voordrachten en kiest uit deze longlist tot drie genomineerden
per categorie. Uit deze shortlist worden vervolgens kort voor de Hiswa te Water de uiteindelijke
winnaars gekozen. Voordrachten voor de Boot van het Jaar-verkiezing kunnen tot en met 31 juli 2021 worden
aangemeld via de website www.bootvanhetjaar.nu. Ook de criteria waaraan de voorgedragen kandidaten moeten
voldoen staan vermeld op deze website.
Boot van het Jaar-verkiezing | www.bootvanhetjaar.nu
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