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Vyva Fabrics presenteert een nieuwe 
collectie badstof genaamd Sunbrella Ter-
ry. “De combinatie van structuur, stretch 
en soepelheid geven de stof een luxueus 
gevoel,” aldus Barry Röhner van Vyva Fa-
brics in Lijnden. “De kwaliteit is extreem 
duurzaam. Door zijn elasticiteit is de stof 
zeer gemakkelijk te verwerken en daarmee 
uitermate geschikt als hoes.” Ook nieuw 
is de collectie dynamische acrylstof met 
reliëf. De lijnen Ensõ en Wave zijn opval-
lend vormgegeven stoffen voor buitenge-
bruik met een driedimensionaal patroon 
voor een dynamische look en een weelde-

Drie nieuwe collecties stoffen bij 
Vyva Fabrics

Op 12, 13 en 14 april 2013 vindt alweer de 
vierde editie van Het Waterevent plaats. De 
in-water-boatshow is net als voorgaande 
jaren te vinden in de sfeervolle haven van 
Blokzijl. Bezoekers van dit evenement krij-
gen de kans de Overijsselse regio’s Water-
Reijk Weerribben Wieden en IJsseldelta te 
ontdekken. Yachtcharteraars tonen hoe 
fraai de natuur en cultuur op en rond de 
Overijsselse wateren kan zijn en de wa-
tertaxi Eco WaterLine ligt ter beschikking 
om het Nationaal Park Weerribben Wie-
den zelf te verkennen. Uiteraard staan 
er dit jaar ook boten op het programma. 
Onder meer Jachtmakelaardij De Kraner-
weerd en Schepenkring/Jachtmakelaardij 
Zwartsluis presenteren hier een speciale 
selectie van honderd gebruikte jachten. 
Naast deze gebruikte botenshow zullen 
ook nieuwbouwjachten en nieuwe sloepen  
getoond worden waardoor een unieke mix 
ontstaat. Op de kades rondom de haven 
komen veel stands met watersportkleding, 
-apparatuur, -toebehoren en gadgets te 
staan. De horecagelegenheden en mu-
zikanten zorgen voor een extra gezellige 
sfeer. Op vrijdag 12 april is het evenement 
geopend van 13:00 tot 19:00 uur, op za-
terdag 13 april van 10:00 tot 17:00 uur en 
zondag 14 april van 11:00 tot 16:00 uur. 
De toegang is gratis. YachtFocus is er uiter-
aard bij om haar aprilnummer uit te delen. 

Het Waterevent 
T: 038-3869019  
www.hetwaterevent.nl

Gratis toegankelijk
Waterevent in 
Blokzijl verwacht 
weer volle kades
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SLAM biedt nautische mode voor een 
breed publiek. Het Italiaanse merk dat in 
1979 door en voor topzeilers is ontwik-
keld, is inmiddels al enige jaren in beperk-
te mate aanwezig op de Nederlandse en 
Belgische markt. Met de voorjaars- en 
zomercollectie op komst, zal de nieuwe 
website SLAM-online.nl geïntroduceerd 
worden. SLAM staat bekend om de 
sportieve en stevige zeilpakken. De mo-
delijn van het merk beperkt zich zeker 
niet alleen tot de wedstrijdzeilers. SLAM 
levert ook sportieve vrijetijdskleding met 
een maritieme twist. Naast de dames- 
en herenkleding met bijbehorende ac-
cessoires is er ook een kledinglijn voor 
kinderen.  SLAM-online.nl is de officiële 
webshop van SLAM voor de Benelux. 
De site biedt hoogwaardige technische 
zeilkleding aangevuld met een eigen-
tijdse nautische modelijn compleet met 
accessoires tegen een betaalbare prijs. 
Nieuwsgierig naar de gehele collectie? 

Nieuwe webshop SLAM kleding op  
6 maart online

Op 6 maart 2013 – de start van de HIS-
WA Amsterdam Boat Show waar SLAM-
online zich formeel ook presenteert op 
standnummer 07.111– gaan de websites 
www.slam-online.nl en www.slam-online.be
 de lucht in.

SLAM-online 
www.slam-online.nl 
www.slam-online.be

rig gevoel. Ensõ is een collectie met reliëf, 
gebaseerd op elementen uit de Japanse 
cultuur. De stof is verkrijgbaar in tien rustige 
kleuren. Wave is een collectie met reliëf, een 
sculpturaal patroon met de inspiratie en het 
uiterlijk van een golf. De stof is verkrijgbaar 
in zes verschillende aardekleuren, variërend 
van parelwit tot gemberbruin. De stoffen zijn 
waterafstotend, vlekwerend, lichtbestendig 
en geschikt voor de wasmachine.

Vyva Fabrics 
T: 020-6599523 
www.vyvafabrics.nl
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Voor nieuws over 
motorboten zie pagina 124

Voor nieuws over 
zeilboten zie pagina 34

Voor nieuws over sportboten en 
sloepen zie pagina 88
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Onder watersporters staat Botenwacht  
Nederland  voornamelijk bekend als lan-
delijke pechhulpverlener voor de recre-
atievaart. Sinds begin dit jaar biedt Bo-
tenwacht ook landelijke servicebeurten 
op locatie aan. Uniek hierbij is dat men 
vooraf een prijs betaalt die alle kosten 
dekt. Niet alleen de reiskosten van de 
monteur en het arbeidsloon maar ook 
de benodigde vloeistoffen en onderdelen 
die nodig zijn om de servicebeurt uit te 
voeren, vallen hieronder. Door de vaste 

prijs is nacalculatie niet nodig. Daarnaast 
biedt Botenwacht nu ook een preventie-
check op locatie aan. Hiermee krijgt de 
booteigenaar meer zekerheid over de 
staat van de eigen boot of de boot die 
men op het oog heeft. Kosten bedragen  
€ 245,- voor leden en € 265,- voor niet-
leden. Dit is inclusief de voorrijdkosten 
in heel Nederland. De boot wordt hierbij 
op locatie gecheckt op meer dan vijfen-
dertig cruciale punten die van belang zijn 
voor de voortstuwing en stuurinrichting 

Botenwacht Nederland breidt diensten verder uit

De jaarlijkse uitgave ANWB Wateral-
manak 2 met de vaargegevens van  
Nederland en België is weer verschenen. 
Compleet herzien en vernieuwd, klaar 
voor het nieuwe watersportseizoen. De 
ANWB Wateralmanak deel 2 bevat de 
meest recente informatie over de Neder-
landse en Belgische vaarwegen en actu-
ele gegevens van jachthavens en bedie-

ningstijden van bruggen en sluizen. De 
brug- en sluisnummers zijn makkelijk te-
rug te vinden op de ANWB waterkaarten. 
Voor het updaten van de ANWB Water- 
almanak deel 2 zijn vorige zomer meer dan 
honderd vrijwilligers van de ANWB, zoge-
noemde ‘waterconsuls’ op pad geweest 
om de gegevens van de jachthavens te 
controleren. De ANWB ontving ook input 

van de jachthavens zelf. Alle bevindingen 
zijn verwerkt in de Wateralmanak deel 2. 
ANWB Wateralmanak 2 kost €19,95 en 
is verkrijgbaar bij ANWB winkels en op 
de HISWA Amsterdam Boat Show via de 
aanwezige watersportwinkels.

ANWB Watersport
www.anwbwatersport.nl

ANWB Wateralmanak deel 2 editie 2013 is uit

Traditioneel wordt in Terherne op 
Tweede Paasdag, dit jaar op 1 april, 
het watersportseizoen geopend. Voor 
de derde keer geven de Noordelijke 
Hout(scheeps)-bouwers acte de présen-
ce met hun prachtige houten schepen. 
Van 10.00 tot 17.00 uur is het werk van 
de Noordelijke Houtbouwers aan de stei-
gers van Terherne Haven aan het Kuper-

sleantsje 9 in Terherne te bewonderen. 
Ook is er een verkoopshow van Houten 
Schepen met een ruime keus uit vletten, 
klassieke Friese jachten en ook varende 
monumenten. Er zullen tjotters, Staverse 
jollen, schouwen, een pluut, een boeier, 
vletten, Pampus, Engelse Steamlaunch 
en meerdere punters liggen. De schepen 
zijn ingebracht door de Noordelijke Hout-
bouwers en particulieren. Dit jaar richten 
de bouwers van de op schaal gemaakte 
modelskûtsjes zich op de jeugd. In de 
haven zullen radiografisch bestuurde mo-
delschepen en het nieuwe  model van de 
Kameleon varen. Terherne Haven/Varend 
Friesland vaart dagtrips met skûtsjes, 
tjotters en klassieke motorschepen. 
 

Terherne Haven 
T: 0566-652707 
www.terhernehaven.nl 

De Noordelijke Houtbouwers 
presenteren zich wederom in Terherne 

In het weekend van 27 en 28 april zal de 
eerste editie van de Bataviahaven Bo-
tenshow plaatsvinden. Op deze show is 
een gevarieerd aanbod van schepen te 
bezichtigen. Door de unieke locatie van 
de Bataviahaven in Lelystad aan het Mar-
kermeer is het maken van een proefvaart 
geen enkel probleem. Aan de beurs ne-
men naast jachtmakelaars ook particu-
lieren deel. Er is ruimte voor motor- en 
zeiljachten, sportboten en klassieke sche-
pen. Groot en klein, voor ieder budget is 
er een passend schip, aldus de organi-
satie. Om het aanbod compleet te ma-
ken zullen verschillende aanbieders van 
watersportartikelen op de wal aanwezig 
zijn. Toegang voor bezoekers is gratis. 

Bataviahaven Botenshow  
T: 06-54373259 
www.bataviahavenbotenshow.nl

Eerste 
Bataviahaven 
Botenshow

van het schip. De checks worden alleen 
uitgevoerd door erkende steunpunten 
van Botenwacht Nederland. Meer info 
hierover vindt u op www.botenwacht-
preventiecheck.nl.

Botenwacht Nederland 
T: 0486-460120, www.botenwacht.nl


