
Kijk op www.BootAanBoot.nl voor meer watersportnieuws

Janneke Kuysters en Wietze van de Laan zijn allebei eind 40 als 
zij hun succesvolle carrières opgeven om hun nieuwsgierigheid 
achterna te zeilen. Een reis die hen uiteindelijk in acht jaar rond 
de wereld voert. Er werd een oceaanwaardig schip gekocht, dat 
De Anna Caroline van Staeten Landt werd gedoopt. Tien jaar lang 
verbeterden ze haar stap voor stap tot daar het moment was om 
eindelijk te vertrekken. Natuurlijk lees je in dit boek alle prachtige 
verhalen over natuurschoon, de exotische en afgelegen oorden die 
bezocht werden en de bijzondere ontmoetingen met mens en dier. 
Maar dan waren er ook de mindere momenten, de ontberingen, 
de pandemie die de wereld in haar greep had, de kleine en grote 
ongemakken en problemen die 
opgelost moesten worden. Maar 
vooral proef je in dit hele boek 
de liefde voor het reizen en de 
nieuwsgierigheid die dit stel drijft. 
Wat de inspiratie was voor deze 
tocht, hoe je je dromen najaagt 
en hoe pak je dat (financieel) 
aan? Als lezer reis je mee langs 
de verschillende werelddelen 
en word je meegesleept in de 
hartverwarmende verhalen. 

Nieuwsgierigheid als kompas
Door Janneke Kuysters & Wietze  
van de Laan. 
ISBN 978 90 641 0767 2. 
Te koop voor € 19,99.

De grootste in-water bootshow van Noord-Europa blijft in 
Lelystad. Voor nog minimaal 5 jaar blijft de Batavia Haven de 
thuishaven van het grote watersportevenement, zo meldt Arjen 
Rahusen, directeur van Hiswa te Water. Deze haven werd 
alweer tientallen jaren geleden speciaal opgezet voor dit soort 
evenementen. De Hiswa te Water kon drie jaar na de vorige editie 
eindelijk weer plaatsvinden en trok ruim 30.000 bezoekers. De 
standhouders meldden na afloop goede zaken te hebben gedaan 
en toonden zich tevreden dat zoveel nieuwe watersporters van 
dienst te kunnen zijn geweest. De data voor volgend jaar zijn 
al bekend: 30 augustus tot en met 3 september 2023, en dan 
zonder overlap met de Formule 1 race te Zandvoort. 
 
Hiswa te Water  |  www.hiswatewater.nl

De Botenbeurs vindt ieder jaar plaats op de laatste vrijdag en zaterdag van 
september. Met ruim 30 voorgaande edities is het één van de langstlopende 
evenementen op het gebied van bootverkoop. Door corona kon het evenement 
twee jaar op rij niet doorgaan, maar op vrijdag 23 en zaterdag 24 september 
kan eindelijk weer een prachtig evenement worden georganiseerd in en rond de 
gezellige Lingehaven. Gratis toegang. 

BEURSTIJDEN: 
vrijdag 23 september 12.00-17.00 uur 
(schepen in het water die te koop worden aangeboden, op vrijdag is er geen markt 
op de kade) 
zaterdag 24 september 10.00-17.00 uur 
(schepen in het water die te koop worden aangeboden + een nautische markt 
rondom de haven en een sfeervolle rommelmarkt)
 
Als extra mogen particuliere deelnemers gratis hun boot te koop zetten bij 
YachtFocus, eenmalig in de eerstvolgende editie van dit magazine en maximaal 4 
maanden online op botensite YachtFocus.com. 

Lingehaven Gorinchem 
www.lingehavengorinchem.nl/botenbeurs-gorinchem

Botenbeurs Gorinchem 
op 23 en 24 september

Hiswa te Water ook volgende 
jaren in de Batavia Haven
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Nieuwsgierigheid als kompas 
Rond de wereld in acht jaar



De Contiki Cruiser is een modulaire catamaran, aangedreven door 
peddels of een elektromotor. Twee SUP boards worden gebruikt 
als drijvers. Het platform bestaat uit houten balken met een 
daartussen gespannen trampolinedoek, waarop drie volwassenen 
kunnen verblijven. Het grote oppervlak en de lage doorvaarthoogte 
garanderen vaar- en zwemplezier. Zowel de SUP-boards als het 
platform kunnen afzonderlijk worden gebruikt. De optionele bimini 
is modulair opgebouwd en kan uitgebreid worden met zijdelen, een 
achterwand en een voorluifel. Deze kan aan de bimini bevestigd 
worden, waardoor een gesloten tent ontstaat. De catamaran is licht in 
gewicht en heeft een kleine verpakkingsgrootte. Hierdoor is de Contiki 
Cruiser eenvoudig te vervoeren en op te bergen. Het geheel kan ook 
uitgerust worden met een elektromotor van 300W. Daarmee bereikt 
men - afhankelijk van de belading, wind en stroming - een snelheid 
van ongeveer 7 kilometer per uur. Bij een te verwachten bedrijfsduur 
van 3 uur wordt de afgelegde afstand 21 km.

Prior Yachting  |  +31 (0)118-674074  |  www.prioryachting.nl

Watersportnieuws | Algemeen   

Voor nieuws over 
motorboten zie pagina 87

Voor nieuws over 
zeilboten zie pagina 35

Voor nieuws over sportboten en 
sloepen zie pagina 59

Uitslag verkiezing Boot Van Het Jaar 2022
Tijdens de Hiswa te Water 
van 31 augustus tot en met 
4 september in de Batavia 
Haven van Lelystad werden 
traditiegetrouw de prijzen 
uitgereikt. De Boot van het 

Jaar Oeuvre Award is de prijs 
voor een Nederlands persoon 

die zich langere tijd op bijzondere 
wijze verdienstelijk heeft gemaakt 

voor de Nederlandse Watersport. De 
Oeuvre Award 2022 is toegekend aan Jachtarchitect Koos (Jac.) 
de Ridder (1942). De Ridder wordt gelauwerd voor ruim een 
halve eeuw actieve bijdrage aan de zeilsport. De jury is getroffen 
door zijn liefde en niet afl atende enthousiasme voor het zeilen. 
Hij voorzag de watersport van talloze spraakmakende ontwerpen 
van degelijke, compromisloze en snel zeilende boten. De Boot 
van het Jaar Start-up Award is de prijs voor jonge bedrijven in de 
watersport die succesvol zijn met een nieuwe formule of nieuwe 
doelgroepen. De Start-up Award 2022 wordt uitgereikt aan Flying 
Fish, een initiatief van jonge technici die de wereld duurzamer willen 
maken met hightech oplossingen voor maritieme toepassingen. 
Flying Fish is gespecialiseerd in hydrofoil systemen en duurzame 
aandrijvingssystemen.

Voor de Boot van het Jaar Innovatie Award Sloepen & Tenders 
werden vier boten genomineerd. De jury heeft deze prijs in 2022 
toegekend aan AluShip uit Steenwijk voor de AluShip E-sloep 
700. Deze elektrische sloep heeft een innovatieve aandrijving met 
twee draaibare 6kW pods. De sloep vaart stil en is uitstekend te 
manoeuvreren. De jury was ook goed te spreken over de vriendelijke 
prijs van deze moderne, onderhoudsvrije sloep. De Boot van 
het Jaar Motorboot innovatie Award is dit jaar toegekend aan 
Boarnstream Yachting uit Jirnsum voor de Marex 330 Scandinavia.

De jury was vol lof over dit compacte ruimtewonder. Het jacht 
blinkt uit door innovatieve vindingen die allemaal robuust zijn 
uitgevoerd. Afmeren van dit snelle jacht is kinderspel dankzij 
techniek. ,,De Marex 330 Scandinavia is doordacht, zeer 
comfortabel en hoogwaardig afgewerkt”, aldus de jury.

Alle nominaties voor de Boot van het Jaar Zeilboot innovatie Award 
waren volgens de jury van hoog niveau. De prijs valt dit jaar ten deel 
aan Vaan Yachts uit Hellevoetsluis voor de Vaan R4. Catamarans 
zijn enorm populair en de Vaan haakt in op deze trend. Bovendien 
is de werf de belofte van duurzaam bouwen volledig nagekomen. 
De Vaan is voor 60 procent gemaakt van gerecycled aluminium en 
vrijwel overal zijn innovatieve oplossingen toegepast.

Boot van het Jaar  |  www.bootvanhetjaar.nu

Contiki Cruiser is een opvallende boot
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