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Tendersloep van Waterspoor populair onder verhuurders

Waterspoor heeft de afgelopen periode eenentwintig sloepen verkocht aan
diverse bootverhuurbedrijven, waaronder Dieper-Zicht, Hotel-restaurant De

Galamadammen, De Kuilart recreatie,
Sloepshop België en Oberhavel Yachtcharter Berlijn. De Waterspoor Tendersloep is de nieuwe trend in verhuurland.
De sloepen zijn zeer modern en gebruiksvriendelijk, mede door hun geïntegreerd
zwemplateau, die de boot een modern
uiterlijk geeft in verhouding tot de klassieke sloepen. Er wordt door Waterspoor
een speciaal verhuurpakket aangeboden

voor zowel elektro- als dieselsloepen.
Op de beurs Boot Holland, die begin februari in Leeuwarden gehouden wordt,
zal Waterspoor groots uitpakken met
twee stands waar ook de huursloepen
gepresenteerd zullen worden.
Waterspoor Jachtbouw
T: 0514-521898
www.waterspoor.com

Ali-B2 organiseert sloepenarrangementen voor
komende zomer

Voor de sloepenvaarder die een ander
vaargebied wil leren verkennen, heeft
Gerrit Wassenburg, schipper en eigenaar
van hotelschip Ali-B2, een meerdaags
sloepenarrangement ontwikkeld. Met dit
unieke arrangement vaart men via afwisselende vaarwegen naar aantrekkelijke
bestemmingen. De Ali-B2 fungeert als
begeleiding- en hotelschip. Sloepenvaarders hebben hierbij de keuze om met de

Ali-B2 op te varen of een alternatieve
route te nemen. Elke ochtend voor het
vertrek wordt de route doorgesproken.
Daarnaast krijgen de gasten ruime informatie over de vaarroutes mee. Deelnemers hoeven geen doorgewinterde
watersporters te zijn. Dit programma
biedt juist de mogelijkheid om grotere
tochten te maken, nieuwe trajecten te
verkennen en ervaring op te doen. In de

loop van de middag treffen de Ali-B2 en
de sloepen elkaar op de nieuwe locatie
in de historische centrum van een Oudhollandse stad, waar de sloepen kunnen
worden afgemeerd en waarna ervaringen
worden uitgewisseld. De kok bereidt het
ontbijt en diner in de kombuis en voor
onderweg krijgen de gasten een gevarieerd lunchpakket mee. Voor de zomer
van 2013 zijn er twee tochten gepland.
De route Noord-Holland wordt van 6 tot
en met 10 juli gevaren. Deze route loopt
langs Alphen, Amsterdam, Edam, Purmerend, de Zaanse Schans en Haarlem.
Van 27 tot en met 31 juli kan men zich
aansluiten bij de route Zuid-HollandNoordzeestrand waar Alphen, Gouda,
Rotterdam, Delft, Katwijk aan Zee en
Leiden onder vallen. Meer informatie en
de uitgebreide routebeschrijvingen zijn
te vinden op de website www.ali-b2.nl.
Hotelschip Ali-B2
T: 0172-416014, www.ali-b2.nl

Highfield introduceert nieuwe serie Reef RIB’s
Als tenderbouwer heeft Highfield speciaal
voor evenementen en sportactiviteiten
een nieuwe aluminium RIB ontwikkeld die
op een veilige manier met grotere groepen mensen aan boord kan varen. Ervaringen van zeilschoolhouders en evenementenbegeleiders liggen ten grondslag
aan de nieuwe Reef-serie. Het is een
praktische aluminium rubberboot met
een diepe V-vorm om goed te kunnen
manoeuvreren. Hiermee kan men snel
en veilig overstappen van de ene naar de
andere boot over de dikke tubes of via

een handige opstap in de boeg. Er is een
bank voor de bestuurder die evengoed
weggelaten kan worden om juist geen
obstakels in de boot te hebben. Door
de aluminium romp is de boot sterk en
licht tegelijk. Daarbij is de boot ook bestand tegen schuren over stenen of een
andere harde ondergrond. De Reef is
geschikt voor grote groepen gebruikers,
binnenvaartschippers, zeilscholen, evenementenorganisaties, recreatieparken
en voor verhuurbedrijven. De Reef 390
is leverbaar vanaf € 3.587,- incl. BTW.
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Highfield Boats
T: 0486-454927
www.highfieldboats.nl
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