
Watersportnieuws | Algemeen   

Voor nieuws over 
motorboten zie pagina 80

Voor nieuws over 
zeilboten zie pagina 30

Voor nieuws over sportboten en 
sloepen zie pagina 48

Kijk op www.BootAanBoot.nl voor meer watersportnieuws

Ook dit jaar kunnen bootliefhebbers naar Neustadt in Holstein 
komen voor de veertiende editie van de HAMBURG ancora 
YACHTFESTIVAL bij ancora Marina. Dit is het grootste 
watersportevenement op het water in Duitsland, gelegen aan de 
Oostzee. Aan de start van het vaarseizoen worden hier rond de 
180 jachten gepresenteerd, zowel wereldprimeurs als bekende 
modellen, die in het water klaarliggen om een nieuwe eigenaar te 
krijgen. Naast het kopen en verkopen van jachten is er ook een 
breed aanbod aan verschillende activiteiten om u te inspireren en 
vermaken. Zo is er dit jaar een grote belangstelling voor elektrisch 
varen. Het festival dient daarbij ook als perfecte aangelegenheid 
en ontmoetingsplaats voor liefhebbers die graag de wateren van 
Duitsland opgaan of komen genieten aan de kust bij Lübeck. 
Kortom, er is dus voor iedere watersporter wel iets te doen tijdens 
dit evenement. Ancora Marina heet u van harte welkom in het 
weekend van 12 tot en met 14 mei. Kaarten zijn online verkrijgbaar, 
kinderen tot zes jaar mogen gratis mee.

HAMBURG ancora YACHTFESTIVAL  |  www.yachtfestival.de

iMatJet is een in Duitsland ontwikkelde drijvende loungestoel, 
bestaande uit luchtkussens. Deze stoel kan zich op duurzame 
wijze voortbewegen door twee elektrische motoren met schroef. 
Hierdoor kan deze een snelheid behalen van maximaal 5,5 
kilometer per uur. De accu’s gaan tussen de 1,5 en 4,5 uur mee op 
één lading en zijn eenvoudig uitwisselbaar. De stoel is te besturen 
met een waterdichte afstandsbediening. Verder wordt de iMatJet 
geleverd in een volledige set met daarin de transporttrolley om 
de stoel eenvoudig mee te vervoeren. Ook bevat de set een 
elektrische luchtpomp met aparte accu, reserveaansluitingen, 
bescherming van de schroeven en bevestiging voor de 
afstandsbediening. Sinds kort is Prior Yachting offi ciële dealer 
geworden van iMatJet en is de stoel exclusief hier verkrijgbaar.

Prior Yachting  |  +31 (0)6-10666051  |  www.imatjet.nl

Drijvende loungestoel iMatJet 
biedt nieuwe watersportbeleving

Veel havens en werven hebben last van achtergelaten wees- of schadeboten. Vaartuigen waarvan de eigenaar niet traceerbaar of zelfs 
onbekend is. Om hiervan af te komen biedt First Harbour Impressions (FHI) hulp in dit proces. Havens en werven kunnen contact opnemen 
met FHI om de boten te laten verwijderen op een correcte en effi ciënte manier. Ook wordt er tijdens het traject onderzoek gedaan naar 
de eigenaar en de herkomst van het vaartuig, onder andere om de openstaande kosten te kunnen verhalen. FHI registreert vaartuigen in 
een door de overheid bekend registratiesysteem, speciaal gericht op weesvaartuigen. Vaartuigen van 3 tot 80 meter kunnen door FHI in 
eigen beheer worden afgevoerd, ongeacht bouwaard of conditie van het schip. Langere schepen zijn mogelijk op aanvraag. Ook gezonken 
schepen of schepen waar gevaarlijke stoffen aanwezig zijn, zoals asbest en chrome-6, kunnen afgevoerd worden door FHI. Het melden van 
een vaartuig kan door te bellen of via de website.

First Harbour Impressions  |  +31 (0)85-0220272  |  www.fhi-bv.nl

Wat ze in Monaco en Düsseldorf doen kunnen we ook in Amsterdam. 
Dit is het idee dat Holland Sport Boat Centre had, toen ze besloten 
zelf ook een bootshow op te zetten. Met Pasen organiseren zij de 
Holland Sport Paasshow in het nautisch hart van de hoofdstad. 
Tijdens de Paasshow wordt de bonte verzameling boten uit het 
aanbod te water gelegd, om bezoekers deze te laten bewonderen 
en om er een stukje mee te kunnen varen. Onder andere de merken 
Saxdor Yachts, Sea Ray en Bayliner zijn hier vertegenwoordigd. 
Ook kunt u op de kade genieten van een hapje en een drankje. De 
Holland Sport Paasshow wordt gehouden op zondag 9 en maandag 
10 april. Bezoekers zijn welkom van 11.00 tot 16.00 uur op de 
Zuiderzeeweg 2 in Amsterdam. De entree is gratis, maar vanwege de 
verwachte drukte wordt er wel gevraagd of bezoekers zich eerst via 
de website willen aanmelden.

Holland Sport Boat Centre  |  +31 (0)20-6947527  |  www.hollandsport.nl

First Harbour Impressions biedt 
hulp bij achtergelaten boten

Rotterdam Boat Show keert terug in april

7 tot en met 10 april

In het weekend van 7 tot en met 10 
april kunnen liefhebbers van verfi jning 
en stijl weer richting Rotterdam gaan. 
Dan vindt de nieuwste editie van de 
Rotterdam Boat Show plaats. Na de 
daverend succesvolle editie vorig jaar 
besloten de organisatoren ook dit 
jaar het middelpunt van luxe naar de 
Maasstad te halen. En bij deze editie 
is luxe op te vatten in de breedste 
zin van het woord. Van de meest 
prestigieuze bolides tot de prachtigste 
sieraden en de laatste trends in 
de haute couture. Daarnaast is er 
ook gedacht aan de beste culinaire 
hoogstandjes en uiteraard mag de 
champagne niet ontbreken. Natuurlijk 
is er ook genoeg te zien op het gebied 
van de nieuwste chique jachten van 
toonaangevende internationale werven. 
De organisatie van het evenement heet 
u van harte welkom bij Jachthaven 
De Rotterdamsche Admiraliteit in het 
bruisende centrum van de stad.

Rotterdam Boat Show
+31 (0)6-52689761
www.rotterdamboatshow.eu
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Ancora Boat Show keert 
terug naar Holstein

Bezoek Holland Sport tijdens de Paasshow


