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De ANWB organiseert dit jaar ANWB 
Boot Hoorn. Deze grote botenbeurs 
vindt plaats van donderdag 23 tot 
en met maandag 27 augustus in de 
sfeervolle haven van Hoorn. Met deze 
nieuwe beurs komt de ANWB tege-
moet aan een veel gehoorde wens van 
watersporters en de branche voor een 
laagdrempelige beurs. Al drie keer or-
ganiseerde de bond de Waterkampioen 
2de Handsdagen in Hoorn. De orga-
nisatie van ANWB Boot Hoorn is een 
logische stap. Op de beurs zullen niet 

alleen gebruikte maar nu ook nieuwe 
schepen te bewonderen zijn. De boten 
worden aangeboden door zowel parti-
culieren als bedrijven. Dat zal gebeuren 
in een gemoedelijke en gezellige nauti-
sche sfeer die bezoekers de afgelopen 
jaren hebben ervaren. De ANWB richt 
zich met de beurs op de beginnende 
watersporters en de liefhebbers die 
zich oriënteren op de koop van een 
gebruikte of nieuwe boot. De beurs valt 
samen met de Westfriese Waterweken 
die onder meer in Hoorn gehouden 

worden. Een bruisend programma 
wordt gegarandeerd. Heeft u interesse 
in deelname ga dan naar de site 
www.anwbboothoorn.nl en vul het 
inschrijfformulier in. De inschrijving is al 
geopend. 

 
 
 

ANWB Boot Hoorn 
www.anwbboothoorn.nl

Inschrijvingen ANWB Boot Hoorn geopend

De HISWA Amsterdam Boat Show is 
weer achter de rug. Verspreid over zes 
dagen trok de beurs, die begin maart 
gehouden werd, bijna 41.000 bezoekers. 
Jaarlijks reikt een jury op de openings-
dag prijzen uit voor de motorboot, zeilboot 
en innovatieprijs van het jaar. De eerste 
plaats in de categorie motorboten ging 
dit jaar naar de Bruijs Coaster 14.00 CC  
van Bruijs Jachtbouw. Samen met de 
sterke vaarkwaliteiten en de goede 
constructie voegt dit schip echt iets toe 
aan de markt, zo luidt het oordeel van 
de jury. De Xp-44 van X-Yachts Hol-
land B.V. mag zich Zeilboot van het Jaar 
noemen. De jury vindt de Xp-44 een 
snelle performance cruiser met uitste-

kende prestaties en noemt het uiterlijk en 
de afwerking van de Xp-44 uitstekend. 
De Odeo Flare is verkozen tot winnaar 
van de HISWA Innovatieprijs 2012. De 
Odeo Flare is het nieuwste alternatief 
voor traditioneel handvuurwerk. het is 
vergelijkbaar qua formaat, maar werkt 
met lasers op batterijen in plaats van 
met explosieven. De grootste innovatie 
van de Odeo Flare is dat deze vanaf alle 
richtingen zichtbaar is door de roterende 
lasers. YachtFocus feliciteert alle win-
naars met hun prijzen.

Odeo Flare 
www.odeoflare.co.uk

YachtFocus feliciteert winnaars van 
HISWA-prijzen 
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1 week gratis 
proefliggen bij 
Thuishavens

Derde editie voor Het Overijssels Waterevent

Onder het motto 
‘bolder zoekt boot’ 
biedt jachthaven-
groep Thuishavens 
booteigenaren 
de mogelijkheid 
een week gratis 
proefliggen aan. 
Hierbij kan men 
kiezen tussen de 
havens Marina 

Muiderzand, Jachthaven Naarden en 
Jachthaven Bruinisse. Aanmelden kan 
tot en met 1 mei 2012 via de webpagina 
www.thuishavens.nl/proefliggen. 
 
Thuishavens 
T: 0481-365180 
www.thuishavens.nl

Op vrijdag 13, zaterdag 14 en zon-
dag 15 april 2012 staat Blokzijl voor 
de derde keer weer helemaal in het 
teken van water. In de havenkom van 
Blokzijl wordt een grote verscheiden-
heid aan boten gepresenteerd. Naast 
de gebruikte botenshow, waar onder 
meer Jachtmakelaardij De Kranerweerd 
en Schepenkring/Jachtmakelaardij 
Giethoorn zo’n 100 speciaal geselec-
teerde jachten aan het publiek tonen, is 
er dit jaar ook weer veel informatie over 
nieuwbouwjachten en sloepen te ver-
krijgen. Op de kade rondom de haven 
vindt u stands met watersportkleding, 

-apparatuur, -toebehoren en gadgets. 
De watersporter wordt verrast met veel 
nautische zaken tijdens één evene-
ment. Het Overijssels Waterevent is 
een jaarlijks terugkerend in-water eve-
nement rondom de nautische beleving 
van de Overijsselse regio’s WaterReijk 
Weerribben Wieden en IJsseldelta. 
De outdoor activiteiten, horeca en live 
muziek zorgen voor een extra gezel-
lige sfeer. Toegang bij dit evenement is 
gratis.

Het Overijssels Waterevent 
www.hetwaterevent.nl

Voor nieuws over 
motorboten zie pagina 110

Voor nieuws over 
zeilboten zie pagina 34

Voor nieuws over sportboten 
en sloepen zie pagina 84
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Van 13 tot en met 15 april 2012 zullen 
tien watersportbedrijven bestaande 
uit werven, importeurs en een ma-
kelaardij meer dan 250 nieuwe en 
gebruikte motorjachten tonen onder 
de naam Motorboot Sneek. Zowel 
buiten als overdekt zodat het evene-
ment niet weersafhankelijk is. Deze 
voorjaarsshow wordt gehouden op 
locatie in Sneek en is een samenwer-
kingsverband van Aquanaut Yachting, 
Brandsma Jachten, Da Vinci Yachts, 
Jansma Jacht, Jetten Yachting, 
Noblesse Yachts, SK-Jachtbouw, 
Thomasz Yachts, De Valk Yachtbrokers 
en Vivante Yachts. Anders dan een 
gebruikelijke watersporttentoonstelling 
worden niet enkele schepen maar vaak 
de complete range aan het publiek ge-
toond. Ook alle nieuwe modellen zullen 
worden gepresenteerd, waaronder de 
Luna 40 van Brandsma Jachten, de  
Vivante 55 Hard Top van Vivante 
Yachts, de nieuwe versie van de SK-
Kotter 12.50 van SK Jachtbouw, de 

eerste Jetten 44 van Jetten Yachting 
en de Noblesse Cruiser 42 (in aan-
bouw) van Noblesse Yachts. Een ander 
verschil is dat de bezichtiging van 
een motorjacht kan worden gecombi-
neerd met een kijkje in het bedrijf. Voor 
mensen die een bezoek aan Motorboot 
Sneek willen combineren met een 

weekendje Sneek is een speciaal hotel-
arrangement bedacht. Alle informatie 
hierover, evenals achtergrondinforma-
tie over de tien deelnemende bedrijven 
is te vinden op de website van het 
evenement.
Motorboot Sneek 
www.motorbootsneek.nl

Ruim 250 nieuwe en gebruikte motorboten op Motorboot Sneek


