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Showroom Sale bij Bootschappen Watersport

Boat & Fun Berlin weer op koers
Na een jaar van afwezigheid is er deze herfst weer een indrukwekkende Boat & Fun-beurs in Berlijn. Van woensdagavond 10 november
tot en met zondag 14 november 2021 staan de beurshallen onder de radiotoren van de Duitse hoofdstad weer volledig in het teken van
watersport. Te midden van Europa’s grootste watersportgebied in het binnenland wacht een grote verscheidenheid aan bootmerken
en -modellen de bezoekers op. Dit jaar zijn er meer dan 600 luxueuze motorboten, gestroomlijnde zeiljachten en mooie woonboten te
zien. Daarnaast is er ook volop aandacht voor klassieke jachten, refits, fun sports, bootuitrustingen, rubberboten, kano’s en elektrisch
varende boten. Net als andere jaren is er op woensdag vanaf 18.00 uur een feestelijke kick-off met de Gala-Night of Boats. Dit is een
sfeervolle avond met spetterende acts en artiesten. Ook leuk: wie een ticket koopt voor Boat & Fun kan daarmee zonder meerkosten de
naastgelegen hengelsportbeurs Anglingworld Berlin betreden. Dit kan alleen van vrijdag 12 tot en met zondag 14 november. Tickets koopt
u online op de beurswebsite. YachtFocus Media is weer op Boat & Fun aanwezig en deelt er dit novembernummer uit.
Boat & Fun Berlin | www.boot-berlin.de

Nieuwe natuurgids in
pocketformaat
Linssen Yachts
breidt uit in Zwitserland
Linssen Yachts verbindt in Zwitserland vijf nieuwe partners aan het
merk. De Nederlandse jachtwerf verwacht hiermee in deze belangrijke
markt meer merkbetrokkenheid, -bekendheid en -bewustwording te
creëren. De nieuwe samenwerkingen zijn een aanvulling op het reeds
bestaande partnerschap met Linssen Yachts Bodensee. Zwitserland
is voor de Nederlandse jachtbouwer uit Maasbracht een groeimarkt.
De veelzijdigheid in de natuur is er enorm. Menig watersportliefhebber
brengt dan ook graag tijd door op of aan een Zwitsers meer.
Momenteel liggen er circa 200 Linssen-jachten verspreid over de
meren en rivieren. Hiermee is het voor de werf belangrijk de Linssen
Yachts-aanspreekpunten te vergroten op de Zwitserse landkaart. Dit
met als doel om ook zeer lokaal service te kunnen bieden op een
hoog niveau. De nieuwe partners zijn: Centre Nautique du Landeron
SA, Helbling Bootswerft Schmerikon, Nasta Marine SA, Faul Erlach
AG en Genevaboats.

Wat vliegt, bloeit, zwemt, zoemt
of kruipt daar? Veel watersporters
hebben oog voor de natuur om hen
heen. Maar hoe heet die vogel, dat
insect of die plant eigenlijk? Medio
augustus heeft Rob Kloosterman
van De Bruine Kiek Natuurfotografie
hiervoor de ‘Watersport NatuurZakgids’ uitgegeven. Een
instapgids voor natuurliefhebbers
in een compact formaat. In de
zakgids is een verzameling van
flora en fauna te vinden die vanaf
de boot waar te nemen zijn. Per
dier en plant is een afbeelding opgenomen en staat
beschreven hoe deze heet, wat de bijzonderheden zijn, in welke
vaargebieden deze voorkomt en in welke jaargetijden je deze
tegen kunt komen. Het A6-zakformaat in ringband past in bijna alle
jaszakken en kleine tassen. Het boekje is te koop voor 9,95 euro
plus 5 euro verzendkosten.

Linssen Yachts | +31 (0)475-439999 | www.linssenyachts.com

De Bruine Kiek Natuurfotografie | www.debruinekiek.nl
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Bootschappen Watersport gaat verbouwen en geeft daarom in oktober 2021 hoge kortingen op bootmotoren en boten.
“Overweegt u elektrisch te gaan varen? Heeft u afgelopen zomer ervaren dat u toch een aantal extra pk’s wenst? Of
bent u op zoek naar een nieuwe rubberboot of onverwoestbare Whaly? Dit is het moment,” aldus Koen van der Eng van
Bootschappen Watersport. Tijdens deze actieperiode ontvangt men 10% extra korting op Yamaha motoren, Torqeedo
elektrische motoren, ePropulsion elektrische motoren, Yam rubberboten, Whaly boten, Talamex rubberboten en SUP’s
en Jobe funtubes. De actie loopt tot en met 31 oktober 2021 of zolang de voorraad strekt. Het prijsvoordeel is van
toepassing bij aankopen in de showroom van Bootschappen Watersport in Alkmaar en in de webshop Bootschappen.nl.
Bootschappen Watersport | +31 (0)72-5113021 | www.bootschappen.nl

Kuysten Watersport en Tendercenter nieuwe
vertegenwoordigers van Regal Boats
Kuysten Watersport in Kaatsheuvel is benoemd tot de Nederlandse importeur van Regal Boats.
Het Brabantse watersportbedrijf voegt hiermee een uitgebreide reeks sportieve boten toe aan
haar aanbod, bestaande uit de merken Rinker, Formula, Uttern en Quicksilver. In het noorden
van het land heeft het bedrijf ook vertegenwoordiging gevonden voor het Amerikaanse botenmerk.
Tendercenter BV in Lemmer is daar aangesteld tot dealer van dit merk. Regal Boats heeft een uitgebreid
gamma aan familieboten, bestaande uit onder meer bowriders met binnenboord- of buitenboordmotoren,
SAV’s (Sports Activity Vehicles), express cruisers en luxe jachten. Afgelopen zomer zijn de LS4 Surf en LS6 Surf
geïntroduceerd. Deze verfrissende boten lenen zich met het nieuwe surfsysteem uitstekend voor een dag surfen
op het water. Kuysten Watersport heeft reeds elf Regal Boats besteld. Deze zijn in 2022 te bewonderen in de
showroom in Kaatsheuvel. Ook in de showroom van Tendercenter in Lemmer zullen er diverse modellen te zien zijn.
Kuysten Watersport | +31 (0)416-272853 | www.kuystenwatersport.nl | Tendercenter | +31 (0)514-534544 | www.tendercenter.nl

Hollandboat bouwt aan energieneutrale toekomst
Hollandboat aan de Suderséleane in het Friese Workum wordt momenteel geheel
gerenoveerd. Hiermee krijgt het bedrijfspand niet alleen een frisse uitstraling, maar ook
een duurzame toekomst. Met de vernieuwing wordt namelijk direct de kans gegrepen om
5.000 m2 aan zonnepanelen te installeren. “Vorig jaar hebben we de jachthaven voorzien
van een nieuwe kade met loopdek,” aldus eigenaar Henk Jan de Jong. “De havenverlichting
is vervangen door LED-verlichting en er is gratis wifi aangebracht. Daarnaast zijn ook al
onze hallen voorzien van LED-lampen. Deze zomer zijn de zonnepanelen op het dak van
de geïsoleerde winterstallingshal geïnstalleerd. Met al deze aanpassingen is Hollandboat
nu geheel energieneutraal. De stroom die we overhouden leveren we aan het netwerk.”
Hollandboat is gespecialiseerd in bootverkoop, zomerligplaatsen en winterstalling.
Hollandboat International Yachtbroker | +31 (0)515-227012 | www.hollandboat.nl
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