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voor een aangename tussenstop bij het 
bewandelen van de steigers en kade. 
Ook op en rond het water is er volop 
actie. Zo kunnen bezoekers zich op-
geven voor manoeuvreerwedstrijden in 
een sloep van Waterspoor, op SUP-sa-
fari gaan, waterfietsen door de haven, 
meevaren met stuntende RIB’s en gra-
tis manoeuvreerclinics op een zeiljacht 
volgen. In het WaterTheater is er een 
informatief programma met onder meer 
zeezeiler Henk de Velde.  De beurs is 
van dinsdag 4 tot en met zondag 9 
september 2012 dagelijks geopend van 
11.00 tot 19.00 uur. Er is voldoende 
parkeergelegenheid rond het HISWA te 
water terrein. Parkeerkaarten worden 
ter plaatse verkocht voor € 8,- per stuk.  

 
HISWA te water 
T: 0343-524747, www.hiswatewater.nl

De HISWA te water 2012 vindt dit jaar 
voor het eerst plaats in Amsterdam. 
De steigers zijn gelegd aan de NDSM-
werf aan de Noordelijke IJ-oever meren 
waar de bekende beurs begin septem-
ber zal plaatsvinden. De organisatie 
spreekt over circa 300 nieuwe schepen 
aan de steigers, waaronder tiental-
len primeurs. Daarnaast presenteren 
exposanten op de kade hun nautische 
artikelen, kleding en accessoires. De 
drijvende wijnbar bij het Luxury Island 
en de nieuwe cateringpunten bij het 
Adventure en Pleasure Island zorgen 

HISWA te water start 4 september vanaf 
nieuwe locatie in Amsterdam

Voor nieuws over 
motorboten zie pagina 120

Voor nieuws over 
zeilboten zie pagina 34

Voor nieuws over sportboten 
en sloepen zie pagina 96

Per augustus 2012 zijn er in de  
haven van MaJac Watersport op ‘t Ges 
in Sneek twintig nieuwe ligplaatsen 
beschikbaar. Vanaf deze locatie vaart 
men zonder belemmeringen de Hou-
kesloot en het Sneekermeer op. Vanaf 
de Houkesloot is de haven bereikbaar 
met staande mast. Het Sneekermeer ligt 
op 10 minuten varen en op een afstand 
van 5 minuten varen is de binnenstad 
van Sneek bereikt. MaJac Watersport 
is al actief in de jachtmakelaardij en het 
onderhoud van zeil- en motorboten. De 
verhuur van ligplaatsen is een nieuwe 
activiteit van het Sneker bedrijf. Jacco 
Willemsen van watersportbedrijf MaJac: 
“Tot nu verhuurden we eigenlijk geen 
ligplaatsen, maar daar krijgen we toch 
steeds meer vraag naar. De faciliteiten 
voor de ligplaatsen hadden wij hier al en 
omdat wij een fulltime monteur in dienst 
hebben, kunnen we de ligplaatshouders 
net even wat meer service bieden”. 
Naast deze service is het gebruik van 
douches en toiletten gratis, is er gratis 
draadloos internet aanwezig en biedt 
Majac de mogelijkheid tot winterstalling 
in de hal en buiten. Op het afgesloten 
terrein is er gelegenheid tot parkeren 
voor ligplaatshouders.

MaJac Watersport 
T: 0515460010, www.majac.nl

In het weekend van vrijdag 28 en 
zaterdag 29 september organiseert 
gemeente Gorinchem in samenwerking 
met Sleeuwijk Yachting de Botenbeurs 
Gorinchem. Twee dagen lang worden er 
boten verkocht en op zaterdag is er een 
grote nautische markt met allerhande 
(tweedehands) scheepsartikelen. Dit jaar 
is de botenbeurs, die voor de 25e keer 
plaatsvindt, uitgebreid met een camper-
beurs. Bedrijven en particulieren kunnen 
hun (tweedehands) camper en boot te 
koop aanbieden in en rond de histori-
sche Lingehaven. Aan twee kanten van 

de rivier ligt een uitgebreid aanbod van 
boten; in de Lingehaven in Gorinchem 
en bij Sleeuwijk Yachting. Aan de kant 
van Gorinchem, daar waar de veerboten 
vertrekken, staan ook de campers. Be-
zoekers kunnen tijdens de beursdagen 
gratis gebruik maken van de veerdienst 
Gorinchem-Sleeuwijk om alle beurster-
reinen te bezoeken. 

Botenbeurs Gorinchem 
T: 0183-659314
www.botenbeursgorinchem.nl

25e editie voor Botenbeurs Gorinchem

MaJac zorgt voor 
nieuwe ligplaatsen in 
Friese Merengebied
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SFEERVOL, KARAKTERISTIEK, VERTROUWD

WWW.BOTENBEURSGORINCHEM.NL

28 EN 29 SSEPTEMBER 2012

OPENINGSTIJDEN
Vrijdag 28 september 12.00 - 17.00 uur

Zaterdag 29 september 09.00 - 17.00 uur

MEER INFORMATIE
Check de website voor het actuele nieuws
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een afgesloten hekwerk, zijn de sche-
pen alleen toegankelijk via een code. 
Ton Collin van Boat Inn: “Mede door 
die extra beveiliging hebben wij nieuwe 
huurders met exclusieve schepen mo-
gen verwelkomen in de schiphuizen het 
afgelopen jaar en daar zijn we erg trots 
op, vooral in deze tijd. Dit betekent, dat 
steeds meer nationale en internatio-
nale eigenaren vertrouwen hebben in 
Boat Inn.” De schiphuizen zijn volledig 
geïsoleerd, hebben een elektrische 
overheaddeur van 6.50 m vrije hoogte 
en zijn vorstvrij. De afmetingen variëren 
van 11 m tot 24 m lengte. De schip-
huizen liggen aan een rustig vaarwater, 
hetgeen gunstig is met in- en uitvaren.  
Boat Inn beschikt  over twee grote 
vorstvrije hallen. Eén hal biedt de mo-
gelijkheid sloepen, D-kruisers en boten 
op trailer te bergen, de andere hal is 

geschikt voor schepen tot 15 meter. 
Het buitenterrein biedt volop plaats 
voor zeilschepen met staande mast 
die met een hydraulische schepenlift in 
en uit het water kunnen worden gelift. 
Sinds 2012 zijn de activiteiten van 
Boat Inn uitgebreid met de bemidde-
ling in de verkoop van werf gebouwde 
schepen. Ton Collin: “Hierbij streven 
wij naar reële prijzen voor koper en 
verkoper tegen aantrekkelijke bemidde-
lingskosten, waarbij de conditie van het 
schip een grote rol speelt. Neem gerust 
contact met ons op voor informatie en 
voorwaarden.

Boat Inn Lemmer 
T: 0514-564444, www.boatinn.nl

Boat Inn staat bekend als allround 
watersportbedrijf waar verkoop en 
verhuur van schiphuizen, winterstal-
ling (binnen en buiten) en sinds dit jaar 
ook aantrekkelijke verkoopbemiddeling 
samenkomen. Het watersportcentrum 
ligt op de grens van Friesland met de 
Flevopolder aan de rand van het mooie 
vestingstadje Lemmer. Na een reorga-
nisatie in 2011, waarbij de schiphuizen 
en het buitenterrein beveiligd zijn met 
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Onder het motto “Be part of the Mercury 
story… join us at Mercury Days” wordt 
dit jaar op 8 september voor de eerste 
keer Mercury Days in Roermond geor-
ganiseerd. Een mooie dag op en aan het 
water met familie of vrienden. Bezoekers 
kunnen met of zonder hun eigen boot 
naar Roermond komen. Het evenement 
biedt een ontspannende dag met moge-
lijkheden om de passie voor watersport 
te delen, ervaringen uit te wisselen, infor-
matie te verkrijgen, andere boten te tes-
ten of te genieten van een hapje en een 
drankje bij het water. Ter plaatse worden 
er verschillende activiteiten georgani-
seerd, zoals varende powerboten tot 800 

Het dorpje Hasselt stond het laatste 
weekend van juli bol van de festiviteiten 
tijdens Hassailt. Ook scheepsverzeke-
raar efm uit Meppel was als stersponsor 
vanzelfsprekend aanwezig tijdens dit 
unieke watersportevenement. Op de 
Hassailtmarkt was efm te vinden met een 
attractie voor jong en oud. Deelnemers 
konden gratis een poging wagen om een 
zogenaamde twistladder te beklimmen. 
Wanneer dit lukt, kunnen ze de vlag uit 
de top halen en een prijs winnen. efm is 
als stersponsor verbonden aan Hassailt 
omdat de verzekeraar uit Meppel een 
historische band met klassieke schepen 
heeft. Johan van Assen: “Een historisch 
schip is een schip om trots op te zijn. 
Na veel arbeid wil je graag onbezorgd 
genieten.” efm is al meer dan 170 jaar 
gespecialiseerd in het verzekeren van 
schepen.

efm 
T: 0522-243600
www.efm.nl

Om de gebruiksvriendelijkheid nog 
verder te verbeteren, heeft YachtFocus 
een e-maildienst aan de vernieuwde site 
toegevoegd. Na aanmelding ontvangt u 
- aan de hand van de door uzelf aange-
vinkte selectiecriteria - dagelijks een be-
richt met de nieuw toegevoegde boten 
in uw mailbox. De vorige versie van de 
site bevatte al een dergelijke functie en 
op verzoek van bezoekers hebben we 

besloten de e-maildienst weer beschik-
baar te stellen. U vindt de aanmeldbut-
ton op de pagina’s met gebruikte boten, 
direct onder de zoekcriteria. Heeft u de 
gewenste boot gevonden, dan kunt u de 
zoekopdracht snel en eenvoudig verwij-
deren met de knop onderaan diezelfde 
aanmeldbutton.  

YachtFocus, www.yachtfocus.com

Eerste Nederlandse Mercury Days op  
8 september 2012

efm bezorgt bezoekers
in Hasselt leuke dag

Nieuw: e-maildienst op YachtFocus.com

Boat Inn in nieuwe stijl: alles onder één dak
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Boat Inn Lemmer dé plek om 
uw waardevolle schip vorstelijk 
in winterstalling te leggen.

Super exclusieve rivierboot, 
type R2D2

Schiphuizen in diverse lengtes van 11 tot 24 
meter met vrije doorvaarthoogte van 6.50m 
te koop en te huur 

 Vorstvrije hal voor sloepen en kleine motorboten

 Afgesloten buitenterrein ook voor zeiljachten 
 met staande mast

 Schepenlift voor boten tot 40 ton

Boat Inn Lemmer:
Boat Inn B.V.
Lemsterpad 54
8531 AA Lemmer

Telefoon:
+31 (0)514 564 444
+31 (0)6 16 53 54 98

Fax: +31 (0)514 534 031
E-mail: info@boatinn.nl 

Bj. 1998, L 19.50m x B 5.50m x D 0.90m met 3 
verdiepingen.

Geschikt voor permanente bewoning of als 
partyschip voor kleinere gezelschappen, maar 
natuurlijk ook om heerlijk te varen. Motorisering 
2x 350Pk diesel.

Zeer compleet ingericht met alle luxe. Refi t 2010
Nu van € 350.000,- voor € 250.000,-

Kijk op onze website www.boatinn.nl voor 
aanbiedingen en prijzen of mail ons naar 
info@boatinn.nl voor een vrijblijvende offerte.

Kijk op onze website www.boatinn.nl of mail ons 
voor meer informatie en foto’s naar info@boatinn.nl

pk, F1 en F2 waterski demonstraties, 
workshops over propellors, SmartCraft, 
navigatiesystemen (Garmin), kinderani-
matie en een barbecue. Er is tevens een 
botenhelling is aanwezig. Op de dag 
zelf  worden ook prijzen verloot onder de 
ingeschreven mensen die aanwezig zijn., 
zoals een Mercury motor en een Mercury 
opblaasboot. Aanmelden kan via het 
formulier op de site 
www.mercury-marine.eu.

Mercury Marine 
www.mercury-marine.eu


