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met de gemeente Hoorn organiseert 
YachtFocus dit jaarlijkse feestje, 
gehouden in het laatste weekend van 
augustus. Van 24 tot en met 26 augus-
tus ligt Hoorn weer vol boten te koop 
van bedrijven en particulieren. Alle 
typen, van speedboot tot wereldom-
zeiler, klein en groot, in elke prijsklasse. 
Vaarklare boten worden hier voor een 
scherpe prijs aangeboden. Ideaal voor 
de ervaren watersporter, maar ook zeer 
interessant voor beginners. Hoorn heeft 
een prachtige ligging aan het Marker-
meer, waardoor proefvaarten mogelijk 
zijn. Bedrijven en bezoekers roemen de 
fijne sfeer in de monumentale Hoornse 
binnenhavens. Met tal van activiteiten 
tijdens de Westfriese Waterweken 
is een leuk en betaalbaar dagje uit 
verzekerd. Toegang tot het beursterrein 
is alle dagen gratis. Meer informatie 
over de beurs vindt u op pagina 18 en 
verder.

Gebruikte-Botenbeurs Hoorn 
www.gebruiktebotenbeurs.nl

In alle gezelligheid kijken naar een 
(nieuwe) boot? Op de Gebruikte- 
Botenbeurs in Hoorn kan dat. Samen 

Op zoek naar een boot? Kom kopen in Hoorn

In het atelier en de galerie in Marina Mak-
kum kan het publiek gedurende het hele 
jaar de ontwikkelingen van kunstenaar 
Marco Käller volgen. Bezoekers reageren 
vaak op zijn werk met hun eigen verhalen 
en dat brengt Käller geregeld op een 
nieuw motief. Zo ontstond het idee voor 
een tentoonstelling met diverse onder-
werpen van langs het vaarwater. Dit blijkt 
vaak een onverwachte kijk op een thema 
te brengen, aldus Käller. De verhalen 
zullen te zien zijn in de reportage van de 
jonge documentairemaakster Kim Faber. 
De documentaire en schilderijen zijn 
gedurende de zomer te zien in een bij-
zondere setting in expositieruimte 1 van 
de galerie. Kijkt u voor de openingstijden 
op de website van de galerie. 

Gallery Marco Käller 
T: 06-21851634
www.kaller.nl

YachtFocus is volop actief op  
Twitter. Niet alleen met de Gebruikte 
Botenbeurs Hoorn – zie de pagina 
www.twitter.com/BotenbeursHoorn 
- maar ook met het bootaanbod van 
jachtmakelaars en particuliere verkopers 
die bij ons adverteren. Hiervoor hebben 
we een aantal Twitter accounts aange-
maakt. Op de pagina Jachtentekoop  
worden alle boten getoond, op de  
pagina’s Motorboten, Zeiljachten,  
Sportboten, Openmotorboten en  
Klassiekeboten alleen boten in dat 
specifieke segment. Door één of meer-
dere van deze pagina’s te volgen, kunt 
u dus uw zoekresultaten verfijnen. U 
vindt de Twitter pagina’s het snelst voor 
het webadres in te typen. Hierbij is de 
paginanaam telkens het woord na het 
slashteken (/). Bij Jachtentekoop is 
dit dus www.twitter.com/Jachtentekoop, 
bij Motorboten is dit www.twitter.com/
Motorboten. Dagelijks worden automa-
tisch alle nieuw geplaatste gebruikte 
boten doorgeplaatst. Als volger bent u 
dus altijd als eerste op de hoogte van 
het nieuwste aanbod. Klikt u op de link 

van een boot die uw interesse heeft 
gewerkt, dan wordt u direct doorgescha-
keld naar de pagina op YachtFocus.com 
waar u meer informatie over de boot en 
de aanbieder vindt. Heeft u ook inte-
resse in de laatste ontwikkelingen in de 
watersport, wordt dan volger van onze 
YachtFocus-pagina. Zo bent u direct op 
de hoogte van de persberichten die wij 
op onze site hebben geplaatst. Houdt de 
veranderingen in de watersport simpel en 
snel in de gaten, volg ons ook!

YachtFocus 
www.YachtFocus.com 
www.twitter.com/Jachtentekoop

Gallery Marco Käller 
in Makkum toont 
deze zomer 
multimediaproject 
Vaarwater

Volg YachtFocus op Twitter
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Voor nieuws over 
motorboten zie pagina 102

Voor nieuws over 
zeilboten zie pagina 34

Voor nieuws over sportboten 
en sloepen zie pagina 84
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Attwood Marine, een afdeling van  
Mercury Marine, zal vanaf heden de 
distributie van haar producten in Europa, 
het Midden-Oosten en Afrika coördi-
neren vanuit het Mercury distributie 
centrum in Petit-Rechain, België. Geau-
toriseerde Mercury en Mariner dealers 
hebben via het Dealer Extranet systeem 
zicht op de voorraad en kunnen Attwood 
producten bestellen. In het verleden wer-
den de Attwood producten door derde 
partijen in Europa verdeeld. Het eerste 
aanbod bestaat uit producten voor het 
waterhuishouden en de ventilatie van 
de boten, een complete selectie van 
pompen en ventilatoren voor alle type 
boten. Het Attwood Marine assortiment 
voor Europa, Midden-Oosten en Afrika 
zal in de komende maanden uitgebreid 
worden met producten als verlichting en 
brandstofsystemen. “Attwood producten 
worden standaard ingebouwd door de 
bekendste Amerikaanse en Europese 
merken en hebben door de jaren hun 
betrouwbaarheid bewezen”, zegt Vero-
nique Bertholet, Attwood P&A Product 
Manager EMEA. “Nu kunnen bootbou-
wers, distributeurs en dealers bediend 
worden vanuit het Europese Mercury 
Marine hoofdkwartier wat de service 
naar onze klanten zal optimaliseren.” 
Voor meer informatie kunt u contact op-
nemen met uw lokale Mercury of Mariner 
dealer. Het dealernetwerk staat vermeld 
op de site van Mercury Marine. 

Mercury Marine 
www.mercury-marine.eu

De ANWB brengt de ANWB Waterkaar-
ten App versie 2012 voor de iPad en 
iPhone uit. De herziene waterkaarten 
en de data van de 2012 editie van de 
Wateralmanak zijn in deze applicatie 
opgenomen. Gebruikers van de app 
hebben het afgelopen jaar een behoorlijk 
aantal wensen aan de ANWB doorgege-
ven. De belangrijkste zijn in deze release 
doorgevoerd. De ANWB Waterkaarten 
App bestaat uit de meest recente infor-
matie over de Nederlandse vaarwegen, 
actuele gegevens van jachthavens en 
bedieningstijden van bruggen en sluizen. 
Watersporters zien precies waar ze varen 
en waar bruggen, sluizen en jachthavens 
zijn. Nieuw in de 2012-editie is dat
gebruikers bij de beweegbare bruggen 
direct aan de kleur kunnen zien of ze er 

met hun boot in gesloten positie onder-
door kunnen varen. Verder is de stip van 
de GPS-positie vervangen door een pijl 
die de daadwerkelijke vaarrichting aan-
geeft en staat de snelheid van de boot 
(SOG) prominent in beeld. De Waterkaar-
ten App is te downloaden via de Apple 
App Store. Het downloaden is gratis en 
de gebruiker krijgt gedurende een week 
de mogelijkheid om de app gratis te 
bekijken en te gebruiken. Vervolgens kan 
de watersporter op basis van zijn of haar 
wensen een abonnement afsluiten om 
de app te kunnen blijven gebruiken. Een 
jaarabonnement kan voor € 34,99 af-
gesloten worden. Een week- of maand-
abonnement is ook mogelijk.

ANWB Watersport, www.anwb.nl/watersport

Mercury Marine 
houdt distributie 
Attwood Marine-
producten voortaan 
in eigen hand

ANWB vernieuwt Waterkaarten App
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De Hook and Moor van Robship uit 
Zweden is een innovatieve, nieuwe 
variant voor het aanleggen van de boot. 
Het product is nu ook via de bij groot-
handel en importeur Belship aangesloten 
watersportwinkels te bestellen. De Hook 
and Moor is vervaardigd uit versterkt 
fiberglas en aluminium en is hierdoor 
licht van gewicht en zeer eenvoudig in 
het gebruik. De plug and play haak is 
leverbaar in een vaste lengte van 2 meter 
en een telescopische uitvoering van 2 of 
3 meter. In de geschoven positie is de 

telescopische 
versie slechts 
1.15 meter 
lang. 
De Robship 
producten zijn tijdens 
de HISWA te water te 
bekijken op de 
Belship stand K063.

Belship 
T: 030-2408040
www.belship.com

Belship levert pikhaak Hook and Moor


