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In april bestaat botensite YachtFocus.com 
tien jaar. YachtFocus.com is een onder-
deel van WorldYacht, een onafhankelijk 
softwarehuis en uitgeverij voor de water-
sportbranche. Na de ontwikkeling van di-
verse websites voor de watersportbranche 
introduceerde het bedrijf in april 2003 haar 
eerste eigen site: YachtFocus.com. Inmid-
dels behoort deze site met ruim 11.000 
gebruikte boten en 1.500 nieuwe boten te 
koop tot de grootste en bekendste boten-

Tien jaar YachtFocus.com

Vetus, ontwikkelaar en fabrikant van 
scheepsmotoren en technische onder-
delen, introduceert een verbeterde web-
site: www.vetus.com. Met deze nieuwe 
website biedt Vetus een compleet nieuw 
platform met productinformatie voor de 
pleziervaart en kleine beroepsvaart. Intuï-
tieve navigatiemogelijkheden, uitgebreide 
productinformatie waaronder handlei-
dingen en technische specificaties, een 
verbeterde dealerzoeker en uitgebreide 
service- en support pagina’s behoren tot 
de verbeteringen. De site is uitgevoerd 
in twaalf talen. Daarnaast zijn alle Vetus 
producten terug te vinden op de site, in-
clusief V-Quipment, Maxwell en Marex 
producten. “We willen dat de consument 
als eerste op de hoogte is van de ontwik-
kelingen bij Vetus”, zegt directeur Marcel 
Borsboom. “Met onze vernieuwde nieuws- 
sectie blijven onze bezoekers op de 
hoogte van onze nieuwe producten, spe-
ciale aanbieden en overig Vetusnieuws”. 

Vetus 
T: 088-4884700 
www.vetus.com

Verbeterde site 
voor Vetus

Voor nieuws over 
motorboten zie pagina 102

Voor nieuws over 
zeilboten zie pagina 34

Voor nieuws over sportboten en 
sloepen zie pagina 78
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Onder het motto ‘nooit meer gedoe aan 
de waterkant’ levert Vanclaes nieuwe wa-
terbestendige trailers waarbij gebruiks-
gemak en comfort bovenaan staan. 
Vanclaes: “Het vervoeren van een boot 
op een trailer is op zich niet zo span-
nend. Het gaat om het op- en afladen 
van de boot. Bij onze trailers is daar 
een speciaal gepatenteerd laad- en los- 
systeem voor ontwikkeld. Daarnaast is er 
gedacht aan zaken als een loopbordes 
rondom de boot die op de trailer ligt, zo-
dat je geen natte voeten hoeft te krijgen. 

GalleryMaritime toont in april 2013 het 
werk van een Vlaamse kunstenaar Peter 
Hautekiet, die zich laat inspireren door de 
bootvorm. Fascinatie van Hautekiet is de 
boot in haar naakte vorm. Hiervoor heeft 
de kunstenaar de vormen en construc-
tietechnieken van boten bestudeerd. Het 
begrip ‘boot’ wordt daarbij door hem 
ontdaan van de functie. De kunst van 
Hautekiet ontstaat uit het geheel ontle-
den van het bootlichaam, om vervolgens 

Vanclaes 
introduceert 
waterbestendige
trailer

Expositie geïnspireerd op 
bootvormen in GalleryMaritime

De nieuwe website www.ThuisOpWater.nl
is in maart online geplaatst. ThuisOpWa-
ter.nl is een website die de bezoeker een 
uitgebreid aanbod aan vaste en recrea-
tieve boten en woningen op en aan het 
water biedt. Het gaat hierbij om varende 
woonschepen, woonboten, woonarken, 
watervilla’s, chalets, stacaravans, huizen 
en appartementen aan het water. Daar-
naast wordt deze selectie uitgebreid met 
schiphuizen, ligplaatsen, terreinen aan 
het water en bedrijfsonroerend goed te 
koop of te huur. De website is van start 
gegaan met honderden objecten, maar 
de komende tijd zal het aanbod nog flink 
gaan groeien. Bezoekers kunnen telefo-
nisch contact opnemen met de vermelde 

aanbieder, maar ook direct op de site ge-
makkelijk meer informatie aanvragen of 
met één druk op de knop een bezichtiging 
plannen. Uniek aan de vernieuwde web-
site is de mogelijkheid om te zoeken op de 

kaart van Nederland, waarmee zoeken op 
locatie nog gemakkelijker wordt.

Thuis Op Water
www.ThuisOpWater.nl

ThuisOpWater.nl voor wonen op en aan het water

Mercury Marine introduceert haar nieuwe 
gebruiksvriendelijke VesselView 4- en 
VesselView 7-motordisplays voor de 
aandrijfsystemen van Mercury. Vessel-
View wordt in de watersportsector al 
jaren erkend als toonaangevend motor-
informatiesysteem. Om die reputatie te 
versterken zijn nu in de nieuwe modellen 
een aantal extra functies geïntegreerd, 
zoals ECO-Screen, Smart Tow, Gateway 
en Troll Control en hebben de systemen 
een nieuw eigentijds design gekregen. 
VesselView 7 is voorzien van een 7-inch 
(17,8 cm) glazen aanraakscherm en Ves-
selView 4 heeft een 4-inch (10,2 cm) 
glasscherm. Op elk model worden meer 
dan 30 motorparameters weergegeven, 
zoals brandstofpeil en actieradius, olie-
temperatuur en -druk, accuspanning, 
waterdiepte en dynamobewaking.

Mercury Marine
www.mercury-marine.eu

Nieuwe efficiënte 
VesselView 
motordisplayssites van Nederland. Dagelijks komt daar 

nieuw aanbod bij. Wilt u als particulier ook 
uw boot te koop aanbieden, dan kan dit via 
het formulier op pagina 33 van dit magazine 
of via de knop ‘Adverteer uw boot te koop’ 
op YachtFocus.com. Makelaars en dealers 
bellen 020-4560995.

YachtFocus 
T: 020-4560995
www.YachtFocus.com

Verder is de trailer voorzien van speciale 
waterdichte ledverlichting in plaats van de 
gebruikelijke lichtbalk, waterproof schijf-
remmen op de waterdichte assen en hijs-
ogen op de assen. Het is met recht een 
nieuwe generatie boottrailers.” Vanclaes 

introduceerde de trailer op de HISWA 
Amsterdam Boat Show die begin maart 
in de RAI plaatsvond.
 
Vanclaes 
T: 0172-200100, www.vanclaes.com

deze in een nieuwe vorm weer te geven. 
De expositie bestaat uit een reeks van 
3D-werken waarin de vormen van boten 
worden verkend. De expositie loopt van 7 
tot en met 28 april. GalleryMaritime Mid-
delburg is geopend van donderdag tot en 
met zondag.

GalleryMaritime 
T: 06-22591452 
www.gallerymaritime.nl


