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Spetterende activiteiten op HISWA Amsterdam Boat Show 

Van 6 tot en met 11 maart 2012 wordt 
de HISWA Amsterdam Boat Show 
2012 gehouden in de Amsterdam RAI. 
Met circa 500 sportboten, sloepen, 
zeilboten en motorjachten en 300 ex-
posanten biedt HISWA 2012 volop in-
grediënten voor een spetterende beurs. 
Nieuw dit jaar is het proefvaren in de 
RAI-Haven. Bezoekers kunnen hier een 
proefvaren, zolang en zover als zij wil-
len. Ook is er dit jaar voor het eerst een 
Olympische Klassen paviljoen met alle 

boten waarmee Nederland deelneemt 
en is er aandacht voor de hengelsport 
en duiksport. Het duikpaviljoen bevat 
een duiktank waardoor bezoekers zelf 
het ‘duikgevoel’ kunnen beleven. Voor 
nog meer watersportactiviteiten is er 
de Water Fun Zone met spectaculaire 
demonstraties van profs en diverse 
clinics. Daarnaast is er een ‘Mini 
HISWA’ waar bezoekers mee terug in 
de tijd worden genomen. Er worden 
zo’n vijftig verschillende historische 

scheepsmodellen tentoongesteld die in 
grootte variëren van 35 tot 60 cm. Ook 
YachtFocus is erbij en staat met drie 
stands verspreid over het beursterrein. 
 
HISWA Amsterdam Boat Show 
www.hiswarai.nl

YachtFocus op Boot Holland en 
Belgian Boat Show

Extra veel nieuwe 
sloepen, sportboten 
en motorboten op 
YachtFocus.com 

YachtFocus is weer volop aanwezig 
op de belangrijke botenbeurzen. We 
begonnen het jaar goed op 
Boot Düsseldorf, de belangrijke inter-
nationale botenbeurs in Duitsland 
waarmee het ‘botenbeursseizoen’ of-
ficieel geopend is. Deze maand nemen 
wij weer duizenden bladen mee naar 
Belgian Boat Show, van 11 tot en met 
13 en van 17 tot en met 19 februari te 
Gent, waar het blad bij de ingang voor 
het grijpen ligt. Ook een interessante 
beurs is Boot Holland. Deze beurs in 
het Friese Leeuwarden is traditioneel de 
eerste grote botenbeurs in ons land. Dit 
jaar loopt de beurs van 10 tot en met 
15 februari. YachtFocus is erbij en staat 
net als vorig jaar bij beide ingangen. 
De organisatie van Boot Holland laat 
ons weten dat er dit jaar veel aandacht 

is voor ontwikkelingen voor elektrisch 
en hybride varen. Het paviljoen met de 
naam ‘Elektrisch en Hybride Varen’ is 
met zijn 700 m² en 27 bedrijven groter 
zijn dan vorig jaar. De organisatie van 
het paviljoen is in handen van de Stifting 
Elektrysk Farre Fryslân (SEFF), de Friese 
stichting ter promotie van het elektrisch 
varen.

Het aanbod van nieuwe boten op 
YachtFocus.com blijft groeien. 
Afgelopen maand zijn onder andere 
bootmerken Terhi te koop bij Allround 
Watersport, Crescent van Watersport 
Paradise, onder meer Paragon boten 
van Jopp Boote & Yachten in Duitsland 
en verschillende bootmerken uit het 
aanbod van Jachtbemiddeling 
Sneekerhof toegevoegd. Dit zijn 
voornamelijk motorboten, sloepen en 
sportboten. Komende maand komen 
ook de nieuwe zeilboten weer aan bod.

www.YachtFocus.com 
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Voor nieuws over 
motorboten zie pagina 108

Voor nieuws over 
zeilboten zie pagina 34

Voor nieuws over sportboten 
en sloepen zie pagina 86
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WhisperPower introduceert oranje 
label voor recreatievaart

Watersportavond voor 
dames bij Datema 
AmsterdamHet WhisperPower netwerk wordt met 

de dag groter en sterker, zo laat de le-
verancier  van moderne watersporttech-
nologieën ons weten. In de afgelopen 
maanden is het netwerk van distributeurs 
uitgebreid in het Verenigd Koninkrijk, 
Spanje, Portugal, de Verenigde Staten, 
Rusland, China, Australië, Finland en 
Denemarken. Ook op andere gebieden 
groeit het bedrijf. Zo lanceert Whisper-
power met het ‘Orange label’ een nieuw 
concept. Apparaten voorzien van dit 
label zijn voor recreatieve toepassingen 
ontwikkeld. Ze zijn klein, licht, makkelijk 
te bedienen en gunstig geprijsd. Onder 
dit nieuwe label wordt onder meer de 
‘handy’ acculader range geïntroduceerd. 
Deze volautomatische 5-traps laders zijn 
universeel toe te passen als lader voor 
GEL, AGM of open lood accu’s. Onder 
het Orange label introduceert Whisper-
Power ook een tweetal sinus omvor-
mers/acculaders met verschillende 
vermogens. 

WhisperPower 
T: 0512-571550, www.whisperpower.nl

Aangezien watersport niet alleen een 
mannenbezigheid is, organiseren enkele 
initiatiefnemers van de LinkedIn groep 
‘Vrouw aan boord’ op 14 maart aan-
staande een informatieve avond met 
en voor watersportende dames. Alle 
vrouwen die alleen, dan wel met een 
mannelijke partner of echtgenoot varen, 
zijn hierbij uitgenodigd. Het programma 
bestaat ondermeer uit een presentatie 
van Ankie van Dijk, een zeilende vrouw. 
Daarnaast is het mogelijk vragen te 
stellen aan (vrouwelijke) ervaringsdes-
kundigen en kan er met elkaar ge-
sproken worden. Ook heren zijn deze 
avond welkom. De bijeenkomst vindt 
plaats op woensdagavond 14 maart 
2012 van 19:30 uur tot ca. 22:00 uur 
bij Datema Amsterdam (Prins Hen-
drikkade 176/50). Aanmelden kan via 
datema-amsterdam@planet.nl.

Datema Amsterdam 
T: 020-4277727 
www.datema-amsterdam.nl

Vetus en IVA Driebergen slaan handen ineen
De eerste nautische klas van IVA Drie-
bergen is een half jaar onderweg. De 
Business School voor de watersport 
is in september van 2011 voortvarend 
van start gegaan en ook de animo voor 
cursusjaar 2012 is volgens de oplei-
ding groot. Een belangrijke leverancier 
van lesmateriaal is Vetus, het bedrijf 
dat innovatieve systemen op de markt 
brengt voor de watersportbranche. Ve-
tus was direct bij de start van de nau-
tische opleiding betrokken bij de opzet 
van de studierichting. “In de water-
sport is Vetus een toonaangevend be-
drijf en daarom vinden wij het belang-
rijk dat IVA-studenten daarmee werken 
tijdens hun opleiding,”  aldus Mees 
van Wijngaarden van Vetus. Het bedrijf 
stelde een boegschroef, keerkoppe-

ling, schroefas, waterlocks, tanks en 
diverse verlichtingssystemen als les-
materiaal ter beschikking. Jan Winters, 
teamleider van het technisch centrum 
van IVA Driebergen: “Bedrijven vragen 
een basiskennis van techniek en dat 
is precies wat wij studenten bij dit vak 
meegeven.” De nautische studenten 
brengen vrijdag 10 februari een bezoek 
aan Boot Holland en zullen op de 
HISWA Amsterdam Boatshow stage 
lopen bij de exposanten. 

 
Vetus 
T: 010-4377700  
www.vetus.nl


