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Watersportwinkel Yacht Retail Sneek is geopend
Aan de Houkesloot in Sneek is Yacht
Retail Sneek, een multifunctioneel
watersportcentrum, geopend. Het bedrijf
noemt zichzelf multifunctioneel omdat
het in vrijwel alle behoeften van de watersporter voorziet. Men kan er tanken en
kan er terecht voor levensmiddelen, touw
en stootwillen. Ook accu’s, gasflessen,
beslag, schoenen, kleding en waterkaarten behoren tot het assortiment. Daarnaast zijn er sanitaire voorzieningen. Het
centrum is dagelijks geopend van 09.00
uur tot 18.00 uur. Zeven dagen per week.

Yacht Retail Sneek is een initiatief van
SkipsMaritiem. Deze groep bedrijven,
met in Stavoren het hoofdkantoor, heeft
vier jachthavens aan het IJsselmeer,
een jachtservice- & refitafdeling, een
schildersbedrijf en twee zeilmakerijen.
Verder hebben ze importeurschappen
van Jeanneau, Sillinger en Targa en veel
dealerschappen waaronder Volvo Penta,
Volkswagen Marine, Cummings,
Mercury, Vaillant en Quicksilver. Gerard
Cnossen van SkipsMaritiem: “De Houkesloot wordt door velen gezien als de

Kalverstraat van Sneek. In het seizoen
varen hier dagelijks duizenden boten
doorheen. We liepen al een tijdje rond
met het idee om hier een dergelijk
centrum te openen. En niet alleen voor
degene die hier met zijn boot afmeert,
maar ook als je met de auto komt. Je
hoeft niet meer het centrum in, tijden
zoeken voor een parkeerplaats en een
kaartje te kopen.”
Yacht Retail Sneek
T: 0514-524530, www.yachtretailsneek.nl

Bootoutlet
Nederlands grootste overdekte botenbeurs is uitgevonden voor de koopjesjager, en welke watersportliefhebber wil
niet besparen? Op 22 en 23 oktober in
het WTC Expo te Leeuwarden (bekend
van het chiquere Boot Holland) staan
200 boten op trailers te koop met lage
prijzen. Er zullen vooral veel sloepen en
sportboten liggen, maar ook zeilboten
en kleinere kajuitjachten. Particuliere
verkopers en bedrijven schijven in via de
website. YachtFocus is medeorganisator
en deelt er haar oktobernummer uit bij
de ingang. U leest uitgebreid over deze
slimme outletbeurs in onze rubriek voor
sloepen en sportboten, vanaf pagina
134.
www.bootoutlet.nl
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Ultramar Power Cleaner

Op vrijdag 23 en zaterdag 24 september 2011 is er weer een jaarlijkse
Botenbeurs in Gorinchem. Twee dagen
lang worden er vooral motorboten te
koop aangeboden op het uitgebreide
beursterrein aan weerszijden van de
Merwede, met op zaterdag een nautische markt. Die dag is als vanouds
YachtFocus aanwezig op de ideale

uitdeelplek bij de sluis. De botenbeurs
Gorinchem staat bekend om haar geheel eigen gezicht, vertrouwde karakter
en laagdrempeligheid en wordt jaarlijks
bezocht door 25.000 tot 30.000 bezoekers uit zowel Nederland als België.

www.botenbeursgorinchem.nl

Nieuwe makelaars
Tal van bedrijven meldden zich aan en
adverteren vanaf nu hun hele aanbod
op botensite YachtFocus.com. Bij de
optie ‘uitgebreid zoeken’ kunt u dat
aanbod van een enkel bedrijf selecteren. Dat werkt trouwens ook als u op
de homepage de bedrijfsnaam intikt
in het zoekveld, al krijgt u dan ook
andere boten, die toevallig de bedrijfsnaam in de merknaam hebben, zoals
wel eens voorkomt. Met de toevoe-

Voor nieuws over
zeilboten zie pagina 38

ging van Yachtbrokers Loosdrecht is
YachtFocus.com nu de site waarop u
het grootste HISWA Makelaar-aanbod
vindt, naast vanzelfsprekend de fraaie
eigen site van deze groep Nederlandse
topmakelaars, hiswamakelaar.nl. Voorts
is nieuw het aanbod van Klassieke
Schepen, PB Watersport, Enterprise
Nederland, Westland Maritiem en
Net Yachting.     
www.yachtfocus.com

Voor nieuws over sportboten
en sloepen zie pagina 104
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Ultramar BV
T: 0162-456948,
www.ultramar.nl

Lidmaatschappen
en erkenningen van
adverteerders
Nieuw op YachtFocus.com is dat bij
de bedrijfsgegevens op de pagina
bootdetails, nu ook de logo’s staan van
de belangrijkste brancheorganisaties
waar de aanbieder lid van kan zijn. Dat
is nuttige informatie, want dan weet u
meteen of een bedrijf bijvoorbeeld de
standaard voorwaarden van de branche
organisatie hanteert. Of bijvoorbeeld bij
een vereniging is aangesloten met een
klachtenprocedure. Een nieuw kwaliteitskeurmerk is ‘YachtFocus Goedgekeurd’, dat wij gebruiken om te zorgen
dat gegarandeerd bonafide bedrijven op
onze site adverteren. Meer hierover staat
in het hoofdredactioneel commentaar op
pagina 7.   
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Botenbeurs Gorinchem:
stalen gebruikte motorboten

Tent Protector, verkleint u de kans op
terugkeer van de plagen. De speciale
formule maakt het doek extra wateren vuilafstotend en remt de groei van
schimmels en algen.

er

te produceren die goed beschermd
zijn tegen deze schimmels en algen.
Ons vochtige klimaat doet de rest. De
meeste mensen gaan pas reinigen en
beschermen als het doek al lekt, vuil
is door de groene aanslag of helemaal
besmet is met schimmels. Gebruik dan
eerst de nieuwe Ultramar Power Cleaner. Door het doek vervolgens preventief te beschermen met Ultramar Zeil &

Ya c

Dit nieuwe product is een extra sterke
reiniger, die zware vervuiling en diep
ingedrongen vlekken verwijdert uit
een zeil, bootkap of tent. Het is zeer
geschikt voor het verwijderen van de
bekende schimmels en weervlekken,
zo laat Ultramar ons weten. Doekfabrikanten hebben te maken met steeds
strengere milieuregelingen. Hierdoor is
het onmogelijk geworden om doeken

ntrole

Voor nieuws over
motorboten zie pagina 140
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