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Midsummer Night Sail Inn Diner tijdens
Boatshow Hollandse Plassen
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Zeilende loungeclub
Soeverein

Uitvinding van Nederlandse
bodem: gifvrije antifouling
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Vanaf 1 juli gaat het volledig gerenoveerde spiegelretourschip
Soeverein jacht weer in de vaart onder toeziend oog van
NAUPAR. Dat staat voor Nautische Partners en is een
samenwerking van de zeilrederijen Zeilvaart Enkhuizen,
Hanzestad Compagnie en Zeilvloot Lemmer Stavoren. Het schip
wordt momenteel volledig opgeknapt, onder andere de motoren,
de zeilen en alle andere delen van het schip die vervangen of
hersteld moeten worden. Het interieur is als laatste aan de beurt.
NAUPAR heeft zich hier intensief mee beziggehouden en heeft
het anders aangepakt dan gebruikelijk. “Over het algemeen
staat het schip centraal, gaat het om het zeilen en de beleving
op het water. Maar wij zien dat onze gasten, zeker sinds corona,
veel behoefte hebben aan samen zijn. Daarom hebben we
gastvrijheid, genieten en relaxen als uitgangspunt genomen bij
de inrichting van dit schip”, aldus Slurink. Het imposante schip
wordt uitermate comfortabel ingericht, zodat gasten optimaal
kunnen ontspannen en plezier maken.

Bouwers van zeiljachten en sloepen
maken steeds vaker de slag naar
duurzaam produceren. Alleen al
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ongeveer 600.000 liter giftige
antifouling verf, die jaarlijks
in het milieu terecht komt.
Finsulate, een uitvinding
van Nederlandse
bodem, is volledig
gifvrij en biedt daarmee
het milieuvriendelijke
alternatief, met
bovendien een levensduur
van vijf tot tien jaar. Het
wordt aangebracht als
zelfklevende folie (wrapping).
De antifouling eigenschappen
zijn het resultaat van kleine
vezeltjes, die omhoogsteken op de
folie. Het oppervlak is daarmee niet meer
glad, maar stekelig en aangroei krijgt geen kans zich
te hechten. Het Nederlandse bedrijf ging al met verschillende
scheepsbouwers een samenwerking aan, zoals onder andere Menken
Maritiem, Vaan Yachts, Steeler Yachts en Taurus Boats. Rik Breur van
Finsulate: “Botenbouwers stappen steeds meer af van de antifouling
verven met biociden. Het feit dat al deze botenbouwers hun klant de
mogelijkheid bieden om te kiezen voor een antifouling zonder gif is een
hele mooie ontwikkeling.”

Na de succesvolle eerste editie van de Boatshow Hollandse Plassen vindt de tweede editie plaats op
24 tot en met 26 juni 2022. Dit is bij Kempers Watersport op de Herenweg 100 te Aalsmeer (volg borden
Leimuiden). Op de boatshow zijn ongeveer 35 boten van 20 verschillende jachtwerven te bewonderen.
Naast de boten van Kempers Watersport en Menken Maritiem, beide initiatiefnemers van de boatshow, liggen er
motorboten en sloepen van onder andere Verschuur Watersport, Isloep, Bootservice Tatje en Jachthaven Poelgeest.
Op de kade staan De Stille Boot met elektrische inboard motoren, Vanclaes trailers en Suydersee Verzekeringen.
Nieuw op Boatshow Hollandse Plassen is de deelname van Rckstr Yachts, Bunsberg Yachting en Schlieker
Tendersloep. De boatshow staat dit jaar in het teken van de Midzomernacht. Op zaterdagavond 25 juni vormt de
jachthaven het decor van een Midsummer Night Sail Inn Diner. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Esther
Hart, zij zal samen met haar bandleden Mark Snijders en Olaf Kroon, afkomstig uit de Hermes House Band voor een
avond vol prachtige muziek zorgen. De kaarten kosten 70 euro per persoon, eten en drankjes zijn inbegrepen.
Boatshow Hollandse Plassen
www.boatshowhollandseplassen.nl

De Yamaha Pro Fishing Cup 2022 gaat weer van start
Yamaha Pro Fishing en Roofmeister organiseren voor het tweede jaar de Yamaha
Pro Fishing Cup. Iedereen mag meedoen aan de roofviswedstrijd die gehouden
wordt op 25 en 26 juni. De regels zijn heel simpel; na inschrijving met een
koppelmaat is het wedstrijdparcours heel Nederland. Stuur eenvoudigweg de
vangstfoto met meetlint en speciale wedstrijdbadge naar de wedstrijdorganisatie.
Die verwerkt vervolgens de gegevens in een live leaderboard en een live webblog
op www.roofmeister.nl. Deelname is op basis van 20 euro inschrijfgeld per team.
Los van een mooi competitief weekend maakt het koppel dat het meeste aantal
centimeters roofvis weet te scoren, kans op een waardecheque ter waarde van
400 euro, vrij te besteden bij Hengelsport Wesdijk. Daarnaast zal er nog een mooie
prijzenpot worden uitgereikt aan de andere succesvolle vissers, voor bijvoorbeeld
de grootst gevangen vissen per vissoort.

Garmin introduceerde onlangs de GHC 50, een helder 5-inch stuurautomaatdisplay
met touchscreen. De GHC 50 is compatibel met alle GHP Reactor stuurautomaten
en zorgt voor een eenvoudige bediening en goede leesbaarheid. Met een heldere
5-inch WVGA-touchscreen interface en een ontspiegeld display, maakt de GHC 50
het configureren en bedienen van de stuurautomaat eenvoudig en probleemloos.
Watersporters zullen blij zijn hoe de koers van de boot met een simpele aanraking
onder controle kan worden gehouden. De GHC 50 communiceert met elk Garmin
Reactor stuurautomaat systeem via NMEA 2000, zodat koersgegevens van de
stuurautomaat eenvoudig kunnen worden gedeeld met andere apparaten. Voor
extra gemak kunnen gebruikers de GHC 50 zelfs draadloos bedienen met geselecteerde
quatix® maritieme smartwatches, de Garmin stuurautomaat afstandsbediening of de GRID™ 20
afstandsbediening. De standalone GHC 50 is nu verkrijgbaar en heeft een adviesprijs van 849 euro.
Garmin Nederland | www.garmin.nl
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