
Op 12 mei werd voor het eerst in drie jaar weer een 
officiële uitreiking van de Blauwe Vlag georganiseerd. Dit   
is een internationale onderscheiding die jaarlijks wordt 
toegekend aan stranden en jachthavens die schoon, 
veilig en duurzaam zijn. De internationale jury voor 
de Blauwe Vlag van de Foundation for Environmental 
Education (FEE) in Denemarken heeft 189 Blauwe 
Vlaggen in Nederland toegekend aan maar liefst 130 
jachthavens en 59 stranden. De ceremonie vond plaats 
in de Hanzehaven van de gastheer, de gemeente Elburg. 
De Blauwe Vlag wordt sinds 1987 elk jaar uitgereikt door 
de Stichting Keurmerk Milieu, Veiligheid en Kwaliteit 
(KMVK). Met de Blauwe Vlag-campagne in Nederland 
betrekt de stichting overheden, ondernemers en 
recreanten bij de zorg voor schoon en veilig water, mooie 
natuur en een gezond milieu en duurzame jachthavens. 
Voor de toerist en recreant is de Blauwe Vlag het 
internationale herkenning- en kwaliteitssymbool voor 
schone stranden met goede waterkwaliteit en met veilige 
en schone jachthavens. 
 
Blauwe Vlag  |  +31 (0)33-3039797  |  www.blauwevlag.nl

BRABUS Marine en Axopar Boats gooien wederom hoge ogen 
met hun samenwerking voor de BRABUS Shadow 900 XC Cross 

Cabine. Ze sleepten tijdens de jaarlijkse uitreiking van 
de Motor Boat Awards de overwinning in de 

wacht in de categorie ‘Sports Utility Vessels’ 
(SUV’s). De jury prees de Shadow 900 voor 

de snelle vaareigenschappen: “De dubbele 
450 Mercury Racing buitenboordmotoren 
zorgen ervoor dat 40 knopen varen bijna 
verplicht aanvoelt en we hebben zelden 

aan het roer gestaan van een boot die 60 
knopen zo normaal laat aanvoelen.” meldt de 

jury. De BRABUS Shadow 900 XC staat niet alleen voor 
sublieme handling en goede prestaties, maar is bovendien de ideale 
schaduwboot voor superjachten. Oprichter van Axopar en BRABUS 
Marine, Jan-Erik Viitala: “De BRABUS Shadow 900 XC Cross Cabin 
brengt het beste van twee werelden naar boven, functionaliteit en 
stijl in combinatie met luxe, kracht en prestaties van een BRABUS 
product. We zijn zo blij dat de jury heeft erkend waar onze nauwe 
samenwerking met de wereldleidende supercar fabrikant om draait.”  
 
Kempers Watersport  
+31 (0)172-503000  |  www.kemperswatersport.nl
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Drijvende watervilla’s in Kortgene
Milieuvriendelijke recreatie staat momenteel hoog in het vaandel bij levensgenieters. Genieten 
van het water op een duurzame manier is binnenkort mogelijk in één van de luxe watervilla’s 
die worden gebouwd in Kortgene. In samenwerking met ABC Waterwoningen realiseert 
Delta Marina zeven drijvende recreatieve watervilla’s in de binnenhaven. De watervilla’s 
zijn een uniek concept in Zeeland. De woningen zijn ruim opgezet en bieden circa 132 
m2 woonoppervlakte exclusief de terrassen. Een standaard villa is onder andere voorzien 
van een woonkamer, twee slaapkamers, twee badkamers en twee terrassen. Een extra 
derde en vierde slaapkamer zijn eenvoudig te realiseren. De villa’s worden gebouwd van 
duurzame en hoogwaardige materialen. Ook worden er een warmtepomp en zonnepanelen 

geïnstalleerd, waardoor ze zeer energiezuinig zijn. De woningen zijn uitsluitend bestemd 
voor recreatief gebruik. Dit wil zeggen dat men de villa kan gebruiken voor eigen 

recreatief gebruik, recreatieve verhuur of voor een combinatie van beiden.  
 
Delta Marina  |  +31 (0)113- 307171  |  www.deltamarina.nl

Hoogste aantal Blauwe Vlag-onderscheidingen in 
Nederland tot nu toe

E-lock® van DuraSafe is een eenvoudig, compact en gemakkelijk 
te installeren montagesysteem, voorzien van een slot. Door de 
fabrieksknop van het scherm te vervangen, bevestigt men de 
dure elektronica met een slot aan de montagebeugel en wordt 
het telkens verwijderen en opnieuw installeren van apparatuur tot 
een minimum beperkt. Dat bespaart tijd en vermindert slijtage 
aan stekkers en draden. Het geeft gemoedsrust, om te weten dat 
de elektronica veilig is wanneer er geen toezicht is. Het Transom 
motorslot is het enige slot dat past op de meeste huidige modellen 
van Minn Kota®. DuraSafe biedt meerdere sloten voor Minn Kota 
boegplaten. Alle sloten zijn gemaakt van RVS en andere materialen 
die bestand zijn tegen zware maritieme omgevingen. Door het 
DuraSafe-slot aan de zijkant van de boegplaat te monteren wordt 
voorkomen dat de vergrendelingshendel naar buiten getrokken kan 
worden, waardoor de boegmotor beveiligd is tegen diefstal.

Technautic 
+31 (0)75-6474545  |  www.technautic.nl

Een kwart van de Nederlanders doet aan watersport, blijkt uit 
nieuw onderzoek van NBTC en Waterrecreatie Nederland. De 
organisaties deden onderzoek naar het aantal Nederlanders dat 
aan een watersport beoefent in eigen land, zoals zeilen, roeien, 
duiken, waterskiën en suppen. De meeste watersporten zijn 
populair onder jongeren tussen de 18 en 34 jaar. Dit geldt met 
name voor surfen met een percentage van 65%. Daarnaast zijn 

waterskiën met 62% en suppen met 51% ook 
zeer populair onder de jongeren. Marleen 

Maarleveld, directeur Waterrecreatie 
Nederland: “Het is mooi om te zien dat 
de jongeren het water weer weten te 
vinden voor sport en ontspanning. We 
zien ook dat watersport eigenlijk bij 
alle leeftijdsgroepen populair is, ook de 
nieuwe watersporten. Ten opzichte van 
het onderzoek in 2013 is het aandeel 

van jongeren bij de meeste watersporten 
gestegen.” De meeste Nederlanders 

beoefenen een watersport voor de 
gezelligheid en voor de ontspanning.

 
Waterrecreatie Nederland  |  www.waterrecreatienederland.nl
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Watersport steeds 
populairder onder jonge 
Nederlanders
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BRABUS Shadow 900 XC Cross Cabine 
wint Motor Boat Awards 2022

Bescherm uw boot met 
E-LOCK®


