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Mercury lanceert Propeller Selector

PB Watersport verhuist naar Heeg

Het belang van de juiste propeller voor 
een boot wordt vaak onderschat, zo 
ondervindt Mercury Marine. Sinds jaren 
is Mercury wereldleider in het ontwik-
kelen en produceren van propellers. 
Technologieën als Flo Torq, X7 Alloy 
en PVS (Performance Vent System) 
zorgen ervoor dat Mercury voortdurend 
passende propellers levert voor diverse 
toepassingen. Om het de eindgebrui-
ker gemakkelijker te maken de juiste 
propeller te kiezen voor zijn of haar 
boot, heeft Mercury Marine de Propel-
ler Selector ontwikkeld. Deze online 
tool leidt de gebruiker door een aantal 
stappen om uiteindelijk een aantal 

Op 1 mei 2012 opent PB Watersport uit 
Workum haar nieuwe vesting in Heeg 
op het adres It Swee 10. De nieuwe
 locatie wordt de showroom voor 
nieuwe Krezel boten en de verkoophal 
voor diverse schepen in de jachtbemid-
deling. Peter de Boer, eigenaar van PB 
Watersport, geeft aan zeer blij te zijn 

geschikte propellers voor te stellen. 
Een aantal criteria zoals het type boot, 
de motor en de verwachtingen op het 
gebied van bijvoorbeeld de snelheid 
en kracht moeten worden ingevuld om 
het resultaat te verkrijgen. De Propel-
ler Selector beperkt zich niet alleen tot 
Mercury motoren, maar ook die van 
concurrerende merken zoals Yamaha, 
Suzuki en Honda. De Propeller Selector 
is beschikbaar in acht talen, echter nog 
niet in het Nederlands, en staat online 
op de website van Mercury Marine.  
 
Mercury Marine 
www.mercurymarine.com

met de nieuwe vestiging met een op-
pervlakte van 2400 m², gelegen aan het 
water. Om dit te vieren organiseert de 
jachtbemiddelaar op dinsdag 1 mei een 
open dag.

PB Watersport
T: 0515-542646, www.pbwatersport.nl

Van Wijk 621 wint Zweedse prijs

De Van Wijk 621 Classic heeft de 
verkiezing ‘Nieuwe boot van het jaar’ 
op de Zweedse bootshow Allt för sjön 
gewonnen. Via de mail konden water-
sporters hun mening uiten. Van de 12 
inzendingen kreeg de Van Wijk 621 
Classic maar liefst 30% van de stem-
men waarmee de sloep als duidelijke 
winnaar uit de bus kwam. De nummer 
2 kreeg van 12% van de stemmers 
de voorkeur. De Zweedse dealer WSL 
Marin en de werf Van Wijk Maritiem 
in Nederland laten ons weten zeer 

trots op de overwinning te zijn. Naast 
dit succes was de beurs voor Van 
Wijk Maritiem ook op andere punten 
geslaagd. Er zijn veel contacten gelegd 
met kopers en er zijn verschillende 
afspraken voor een proefvaart ge-
maakt. Daarnaast zijn er op de beurs 
twee sloepen verkocht. Het gaat hierbij 
om de geshowde Van Wijk 621 Classic 
en een Van Wijk 830 Classic.

Van Wijk Maritiem 
T: 071-5767777, www.vanwijkmaritiem.nl

Ottenhome Heeg 
introduceert game 
Sloepen Race

Half maart heeft Ottenhome Heeg de 
Sloepen Race geïntroduceerd. Via dit 
online spel kunnen bezoekers van de 
site ontdekken dat varen in een sloep 
veel plezier en gezelligheid biedt en 
dus ‘volop fun’ is. De speler krijgt als 
doel drie Facebook-vrienden tijdens 
een vaartocht op te halen en onderweg 
zoveel mogelijk ‘funpunten’ te verza-
melen. De game kent drie levels: de 
stad, de Friese meren en de Wouden. 
Onderweg zijn op verschillende manie-
ren extra punten en speeltijd te verdie-
nen. Een Friese haai genaamd Mûle zal 
de tocht proberen dwars te bomen en 
moet dus ontweken worden. Jan IJben 
van Ottenhome Heeg: “Dat varen in 
Friesland hartstikke leuk is, dragen we 
al tientallen jaren op allerlei mogelijke 
manieren uit. En met de opkomst van 
social media én games vonden we het 
hoog tijd worden om hier ook eens iets 
mee te doen. We merken nu al dat het 
spel snel wordt verspreid en ook veel 
gespeeld wordt.” 

Ottenhome Heeg 
T: 0515-442898 
www.ottenhomeheeg.nl


