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KNRM start watersportcampagne
en introduceert hotspotkaart

Bronson Marine
kiest het ruime sop

Met het vakantieseizoen in aantocht heeft de KNRM een
hotspotkaart gemaakt met vijf gebieden op zee en binnenwateren
waar watersporters vaak in de problemen komen en hulp nodig
hebben van de KNRM. De kaart is onderdeel van KNRM’s
watersportcampagne ‘Wij helpen… bij nood en problemen op het
water’ om watersporters bewust te maken van het belang van een
goede voorbereiding. Met flyers in jachthavens, informatie op social
media en op de website informeert de KNRM watersporters wat te
doen bij pech of noodsituaties op het water en hoe ze te voorkomen.
Tevens attendeert de KNRM de watersporters ook op hun speciale
app. Met de gratis KNRM Helpt App kunnen watersporters
vaarplannen maken, informatie uit de omgeving raadplegen (zoals
jachthavens en marifoonkanalen) en de weersvoorspelling in de gaten
houden. Met een speciale knop schakelen ze snel hulp in bij pech
of noodsituaties. Bij gebruik van de app zien de Kustwacht en
KNRM onmiddellijk waar de boot zich bevindt.
KNRM | www.knrm.nl


 
 


 
 
 
 
 

 

Bronson Marine gaat het gamma uitbreiden met maar liefst drie nieuwe modellen, de Bronson 58 Beachclub, de
Bronson 60 en de Bronson 72 Vector. De Bronson 58 is een volledig tweedeks motorjacht met drie tweepersoons
slaapkamers en een indrukwekkende beachclub. De Bronson 58 Beachclub zal verkrijgbaar zijn met inboard of
outboard aandrijving. De Bronson 60 biedt buiten enorm veel ruimte met zitplaatsen voor maar liefst 22 passagiers
en twee grote zonnebedden. Benedendeks is het ook goed toeven in de ruime salon met volledig ingerichte
keuken en drie slaapkamers. De Bronson 72 Vector wordt gedefinieerd door kracht en snelheid, aldus Hans
Webbink, eigenaar van Bronson Marine. En precies dat is het doel voor dit topklasse jacht. Hans: “De Vector zal
eigenaars aanspreken die houden van de Bronson voor het verbluffende design, maar ook ruimte, accommodatie
en prestaties nodig hebben.”

HOTSPOTKAART KNRM
   

 
 
 




 
     



 

 
 


 

 
  

Bronson Marine | +31 (0)521-510268 | www.bronson-marine.com

 


Maserati & North Sails Apparel slaan de handen ineen
De twee grootheden van het land en de zee gaan een opvallende
samenwerking aan en lanceren een gezamenlijke kledingcollectie.
Beide ondernemingen hebben een lange historie in het gebruik
van geavanceerde technieken om hoogwaardige producten
te ontwikkelen rond de gedeelde waarden ‘exclusiviteit,
verantwoordelijkheid en performance’. De kleding is ontwikkeld
van future-proof materialen, van biologisch en gerecycled
katoen tot Gore-Tex Infinium performance-materialen. Ademend
vermogen, luchtdoorlatendheid en duurzaamheid zijn belangrijke
eigenschappen voor deze collectie. Het kleurenpalet is verfijnd
en chic, met diep marineblauw, fris wit, gewaagd zwart, grijze
dageraad vermengd met elektrisch blauw en het uitgesproken
Maserati-geel. “North Sails Apparel gaat samen met Maserati
verantwoorde exclusieve collecties ontwikkelen die onze toewijding
op het gebied van innovatie en performance weerspiegelen,”
aldus Marisa Selfa, CEO van North Sails Apparel. Deze collectie is
technisch innovatief, met producten die ook milieubewust zijn, wat
het motto van het merk ‘Embrace the spirit of the ocean’ versterkt.

Met ingang van 1 juli 2022 heeft Scheepsmakelaardij
Friesland een tweede vestiging geopend op het
haventerrein van jachthaven Andijk. Vanaf die
dag staan de deuren van het kantoor aan de
rand van het IJsselmeer open. Met de tweede
vestiging is de makelaardij ook goed bereikbaar
voor de West-Friese vloot. De scheepsmakelaar
met een passie voor historische schepen,
woonschepen en klassieke jachten is inmiddels
een bekend adres voor kopers en verkopers van
varend erfgoed. Het bedrijf heeft een groot bereik door
samenwerking met (inter)nationale watersport ondernemers. Bent
u op zoek naar iets bijzonders, iets unieks, iets klassieks, een
woonschip of een motor- of zeiljacht van polyester of staal? Dan
bent u van harte welkom in Leeuwarden aan de Emmakade 213 in
Friesland of in de nieuwe vestiging in Andijk aan de Nieuwe haven
5 in West Friesland.
Scheepsmakelaardij Friesland
+ 31 (0)6-18554780
www.scheepsmakelaardijfriesland.nl

DMS Holland lanceert de DMS Support App
Dynamic Marine Systems (DMS) ontwikkelt en produceert stabilisatoren die meer stabiliteit,
meer comfort, minder kans op zeeziekte en serieuze veiligheid bieden. Om de klanten van de
inmiddels 400 geïnstalleerde stabilisatiesystemen zo goed mogelijk te ondersteunen, heeft DMS
een Support App ontwikkeld. Patrick Noor, CEO van DMS Holland: “Voor ieder soort jacht is er
een moderne en geavanceerde stabilisatie-oplossing. Het ontzorgen van onze klanten staat op
nummer één, maar omdat wij wereldwijd opereren, hebben we niet altijd zicht op de schepen.
Daarom was het voor ons belangrijk om deze App te ontwikkelen. Alle eigenaren met een DMS
MagnusMaster, DMS Universal DMS Anti Rolling Gyro kunnen in de Support App antwoorden
vinden op de meest gestelde vragen. Op deze manier kunnen eigenaren snel een oplossing
vinden bij een mogelijk probleem.” De eerste versie van de App is beschikbaar in het Nederlands,
een Engelse versie zal later dit jaar worden uitgebracht.
DMS Holland | +31 (0)85-2010095 | www.dmsholland.com
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