Watersportnieuws

YachtFocus Magazine 87 - januari 2012

Lankhorst Taselaar exclusief distributeur
van Stazo beveiligingsproducten

Sinds december 2011 neemt
Lankhorst Taselaar de distributie van
de Stazo beveiligingsproducten in de
Benelux en Duitsland voor haar
rekening. Stazo Marine Equipment en
Lankhorst Taselaar werken al langer
samen met betrekking tot de distributie
van de Stazo stuurwielen. Onlangs is
besloten de samenwerking verder te
versterken door Lankhorst Taselaar de
Stazo beveiligingsproducten te laten
distribueren in de Benelux en
Duitsland. Heero Smit, directeur van

Lankhorst Taselaar: “Het Stazo beveiligingsprogramma zien wij al jaren als het
meest complete en meest accurate
beveiligingsprogramma dat de markt
biedt. De sloten zijn allemaal SCM
gekeurd wat voor de verzekeringsmaatschappijen als eis wordt gezien om je
boot of buitenboordmotor te kunnen
verzekeren. Het programma past perfect in ons assortiment met A-merken.”

Nog meer boten op
YachtFocus.com
Het aantal nieuwe en gebruikte boten
op YachtFocus.com blijft groeien. Bij
de gebruikte boten hebben we dit te
danken aan de nieuwe makelaars die
zich bij ons aansluiten. Nieuwbouwboten van onze klanten worden door ons
eigen team ingegeven om zo uniformiteit te waarborgen. In totaal zijn er nu
dertienhonderd nieuwe boten ingevoerd, waarmee YachtFocus.com ook
op deze markt een grotere speler is.
Daarbij is ook de zoekfunctie afgelopen
maand verbeterd, waardoor u bij het
intypen van uw zoekterm sneller bij het
gezochte bootaanbod zult komen. In
het hoofdredactioneel commentaar op
pagina 7 leest u welke makelaars
recent bij ons zijn aangesloten.
Een deel hiervan komt u ook in dit
magazine tegen.

Lankhorst Taselaar
T: 0320-274611, www.lankhorsttaselaar.nl

Nieuwe watertrends op Belgian Boat Show

Voor de 24ste keer is de Belgian Boat
Show de meest complete bootshow
van België. Hierbij staan watertoerisme
en aanbieders van vaarvakanties in
het middelpunt. Om vaarervaringen
met een eigen of een gehuurde boot
uit te wisselen is er op zaterdag
11 februari het Maritieme Reiscafé.
Ontdek ook het gastland Kaapverdië, de laatste stop voor de transatlantische oversteek en een paradijs
voor kitesurfers. De beurs verzamelt
de meest representatieve merken van
kajuitmotor- en zeiljachten tot 20 meter
en open sportboten en opblaasboten
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vanaf 2 meter. Ook jachtaccessoires,
kleding en motoren ontbreken niet.
Start Boating maakt de bezoekers
wegwijs in de pleziervaart of de meer
trendy wakeboarding- en kitesurfingdisciplines. De beurs loopt van 11 tot
en met 13 februari en van 17 tot en met
19 februari 2012. De toegangsprijs aan
de deur is voor volwassenen € 12,00.
Op de website www.belgianboatshow.be
kunnen de toegangskaarten met een
reductietarief van € 9,00 gekocht
worden. De Belgian Boat Show is vlot
per trein en tram bereikbaar.

Belgian Boat Show
T: +32 9-2419211
www.belgianboatshow.be
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SkipsMaritiem neemt
Jachthaven Friese Hoek over

Per 1 januari 2012 is Jachthaven Friese
Hoek onderdeel van SkipsMaritiem.
Friese Hoek is gelegen aan de Vuurtorenweg in het Friese Lemmer en is
voorzien van alle gemakken, zoals een
groot parkeerterrein, sanitaire voorzieningen, Yacht Service, winterstalling en
een watersportwinkel. De haven beschikt
over 275 ligplaatsen. Met de overname

komt SkipsMaritiem, waar Jachthaven
Hindeloopen, Marina Stavoren en Flevo
Marina Lelystad al onder vallen, op een
totaal van ongeveer 2.650 ligplaatsen.
Hiermee biedt de organisatie werk aan
125 man personeel.

Virtuele HISWA te water
Als aanvulling op de HISWA te water
2011 bestaat er nu een virtuele versie
van de beurs. Een leuke en innovatieve
site waarbij de bezoeker over de steigers
van de bekende beurs kan lopen. Bij
enkele boten en stands kan er ook naar
binnen gekeken worden. Hoewel de site
uiteraard niet te vergelijken is met een
bezoek aan de fysieke beurs, geeft het
een goede indruk van de sfeer. Aan de
vele rode tassen is te zien hoe
YachtFocus uitdeelt op botenbeurzen.
Een activiteit die wij vol enthousiasme
blijven voortzetten. Neemt u zelf ook
eens een kijkje op www.virtualboatshow.nl
en ontdek hoeveel rode tassen te zien zijn
op de steigers. Vergeet hierbij niet de letters ‘www’ in de URL te plaatsen, anders
heeft u kans dat u op een andere site
terecht komt.
www.virtualboatshow.nl

SkipsMaritiem
T: 0514-684684, www.skipsmaritiem.nl

Beurskalender
Het jaar 2012 wordt weer een jaar vol
interessante botenbeurzen. We zetten
de aanraders voor de eerste maanden
voor u op een rij. Uiteraard is
YachtFocus bij elk van deze beurzen
van de partij.
Boot Düsseldorf
wanneer: 21-29 januari
waar: Düsseldorf
Deze internationale botenbeurs is de
eerste in het jaar en telt maar liefst
1.600 deelnemers. De beurs richt zich
met name op zeil- en motorbootliefhebbers. YachtFocus vindt u op stand
17C38. Meer informatie op www.boot.de.
Boot Holland
wanneer: 10-15 februari
waar: Leeuwarden
Boot Holland is elk jaar weer de bruisende start van het nieuwe vaarseizoen in Nederland. Met ruim 47.000

Voor nieuws over
zeilboten zie pagina 34

bezoekers uit binnen- en buitenland
behoort Boot Holland tot de grootste
botenbeurzen van Nederland.
YachtFocus deelt hier actief uit bij
beide ingangen. Bekijk de artikelen in
dit blad of bezoek www.boot-holland.nl
voor meer informatie.
Belgian Boat Show
wanneer: 11-13 en 17-19 februari
waar: Gent
Deze grote botenbeurs van onze
zuiderburen is verspreid over twee
weekenden. Dit jaar beleeft de beurs
haar 24e editie. YachtFocus staat hier
bij de ingang. Zie voor meer informatie
het bericht ‘Nieuwe watertrends op
Belgian Boat Show’ (links van dit bericht) of kijk op www.belgianboatshow.be.
HISWA Amsterdam Boat Show
wanneer: 6-11 maart
waar: Amsterdam

Voor nieuws over sportboten
en sloepen zie pagina 86
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De organisatie spreekt dit jaar van een
beurs in ‘nieuwe stijl’. Deze nieuwe stijl
wordt gekenmerkt door een compleet
nieuwe indeling van de beursvloer en
nieuwe onderdelen als de Duik RAI,
proefvaren in de RAI Haven en de
boten op het buitenterrein. YachtFocus
staat dit jaar op drie plaatsen verspreid
over het beursterrein. Op de site
www.hiswarai.nl vindt u alle informatie.
Het Overijssels Waterevent
wanneer: 13-15 april
waar: Blokzijl
Ondanks haar regionale karakter is
Het Overijssels Waterevent één van
de grootste gebruikte botenbeurzen
van Nederland en daarmee zeker niet
minder gezellig. Bekijk ook eens de
filmimpressie op
www.hetwaterevent.nl.

Voor nieuws over
motorboten zie pagina 108
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