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Tien miljoenste Yamaha buitenboordmotor geproduceerd
Yamaha Motor heeft een mijlpaal bereikt
met de productie van de tien miljoenste
Yamaha buitenboordmotor. Op donderdag 4 april liep deze van de productielijn.
Het bedrijf startte in juli 1960 succesvol
met de introductie van de ‘P7’ en heeft
sindsdien vele succesvolle motoren ontwikkeld, waaronder die voor de Vmax serie
en de F350 V8. Recent is de nieuwe F200
geïntroduceerd met een ongeëvenaard
laag gewicht in deze vermogensklasse
en voorzien van een efficiënt elektronisch
brandstofinspuitsysteem (EFI) en Yamaha’s

Nieuwe website
voor de NBMS

Tijdens de 73e Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Bond van Makelaars in Schepen (NBMS) heeft Bart de Ven
de voorzittershamer van de NBMS na zes
jaar overgedragen aan Harald Falkeisen.
Harald Falkeisen heeft zijn sporen verdiend
als makelaar in woonschepen. Hij heeft als
eerste bestuursdaad het nieuwe logo van
de NBMS gepresenteerd. Tegelijkertijd is
de nieuwe website live gegaan. Op het
nieuwe visitekaartje van de NBMS is te lezen waarom de NBMS-makelaar al meer
dan 73 jaar de betrouwbare en deskundige vakman is voor de aan- en verkoop
van schepen, jachten en woonboten. De
site bevat naast een gecategoriseerde ledenlijst veel informatie over certificering
van makelaars, opleiding tot makelaar in
diverse categorieën, gedragsregels voor
scheeps- en jachtmakelaars, de leden van
het dagelijks bestuur en een linkpagina met
relevante verwijzingen. Daarbij is NBMS.nl
zo gebouwd dat deze zich automatisch
aanpast als men de website bezoekt vanaf
een smartphone of tablet.
Nederlandse Bond van
Makelaars in Schepen
T: 06-29073468, www.nbms.nl
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antidiefstal beveiligingsysteem (Y-COP). In
de komende jaren zal Yamaha investeren
in de ontwikkeling van nieuwe modellen
en toebehoren zoals besturingssystemen
nog verder opvoeren. Naast prestatie en
betrouwbaarheid, zullen innovatieve technologieën, gebruiksgemak, brandstofefficiency en gewichtsbesparing de motoren op een nog hoger niveau brengen.
Yamaha Motor
T: 020-6546001
www.yamaha-motor.eu

Mobiele site
Weymeyer Yacht Brokers online
Wehmeyer Yacht Brokers heeft zijn mobiele site gelanceerd. Het volledige aanbod
van de jachtmakelaar wordt hierop gepresenteerd. Ideaal voor smartphone gebruikers. De site www.m.wehmeyer.nl bevat
een zoekfunctie waarna de boten binnen
de gekozen criteria in een overzichtelijke
lijst worden getoond. Vervolgens kunnen
de afzonderlijke bootpagina’s bekeken
worden. De mobiele site is gemaakt door
WorldYacht in Amstelveen.
Wehmeyer Yacht Broker
T: 035-6940604, www.m.wehmeyer.nl

SLAM-online.nl op de
North Sea Regatta
Het Italiaanse zeilkledingmerk SLAM heeft
onlangs haar webshop SLAM-online.nl gelanceerd voor de Benelux. SLAM-online.nl
is de officiële webshop van het merk en
bevat daardoor het meest uitgebreide assortiment. Naast de online shop waarop
de zeilpakken, schoenen en sportieve
vrijetijdskleding met een maritieme twist te
bestellen zijn, is de Nederlandse vertegenwoordiger ook aanwezig op diverse evenementen. Begin maart was SLAM-online
aanwezig op de HISWA Amsterdam Boat
Show en in mei staat het merk met een
stand op de North Sea Regatta in Scheveningen. Speciaal voor dit evenement heeft
SLAM-online een team wear-aanbieding
samengesteld voor teams die zichzelf in

het nieuw willen steken. Dit is inclusief bedrukking. SLAM-online heeft tevens een
showroom in Warmond aan de Kagerplassen, onder andere bedoeld om passessies voor teams te faciliteren.
SLAM-online
T: 071-3013459
www.slam-online.nl

- online.nl
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Aqua Solar lanceert de Fox-260 en
de Fox-360
Aqua Solar uit Sneek meldt met trots de
komst van twee nieuwe producten in het
assortiment: de Fox-260 en de Fox-360.
Dit zijn de nieuwste digitale laadregelaars
uit het programma van Sunware Duitsland. Sunware is marktleider als het gaat
om productie van hoogwaardige, flexibele en beloopbare panelen, aldus Aqua
Solar. Op grote schaal worden deze daglichtpanelen wereldwijd toegepast op
zeilboten. Met de nieuwste technologie is
Sunware in staat geweest met deze laadregelaars het energieverlies nog verder te
reduceren. De nieuwe laadregelaars zijn
verkrijgbaar voor 1 of 2 accugroepen en
geven in tegenstelling tot eerdere modellen niet alleen de laadstroom naar de
accu aan, maar ook de actueel beschikbare stroom vanaf de zonnepanelen,
zodat per direct de twijfel kan worden
weggenomen of de zonnepanelen nog
wel werken. Ook een echte noviteit zijn

de beloopbare panelen van Sunware, die
nu ook leverbaar zijn met de connector
aan de onderzijde. Hiermee komt Sunware tegemoet aan de vraag van de klant.
Aqua Solar kan deze per direct leveren.
Aqua Solar
T: 0515-431920
www.aquasolar.nl

Bboat opent
tweede basis
voor verhuurjachten
In 2012 is Bboat, gevestigd in Kuurne aan
de Leie te België, gestart met de verhuur
van twee nieuwe Linssen-jachten voor
meerdaagse vaarvakanties zonder vaarbewijs in de Westhoek en Noord-Frankrijk.
Nu meldt Bboat een belangrijke uitbreiding,
namelijk een tweede basis in Nieuwpoort,
in de splinternieuwe Westhoek Marina aan
het Kanaal Plassendale-Nieuwpoort. Voor
het seizoen beschikt Bboat over een vloot
van drie Linssens van het type Grand Sturdy 30.9 met vier tot zes slaapplaatsen en
één New Classic Sturdy 28 met vier slaapplaatsen. Er zijn ‘one-ways’ mogelijk van en
naar Kuurne en Nieuwpoort.
Bboat
T: +32 56-713904, www.bboat.be

Evenement Nautiqua op 9 mei in Breukelen
Nautiqua is een evenement gericht op
het buitenleven op en rond het water.
Op 9 mei, Hemelvaartdag, kan er op de
Scheendijk in Breukelen een kijkje genomen worden op de jachthavens. De
botenverkopers showen hun mooiste
modellen, de watersportverenigingen
promoten hun verschillende activiteiten

en er zijn attracties voor de kinderen.
Daarbij zorgt de plaatselijke horeca voor
muziek en versnaperingen en zijn er meer
dan tachtig kramen met snuisterijen en
nautische producten voor jong en oud.
Er wordt gezorgd voor een goede bereikbaarheid door professionele verkeersbegeleiders, extra parkeergelegenheid in

een weiland en pendelbusjes vanaf Breukelen centrum.

Nautisch Centrum Breukelen
T: 0346-261708
www.vanheusdenwatersport.nl

Fotowedstrijd Jachthaven Nauerna

Jachthaven Nauerna aan de Kanaaldijk in
Assendelft viert de start van het nieuwe
vaarseizoen met een fotowedstrijd. Een
jaar geleden, precies op 1 april 2012, werd

Voor nieuws over
zeilboten zie pagina 34

de renovatie van Jachthaven Nauerna na
overname door Pepijn Doeswijk afgerond.
Nieuwe steigers en elektra- en wateraansluitingen werden aangelegd. Pepijn Doeswijk: “Ook afgelopen zomer en winter is er
hard gewerkt om het nóg mooier te maken.
Wij zijn er trots op en we hopen dat de haven de bezoekers mooie momenten biedt.
Om ons tweede jaar te vieren, organiseren
we een fotowedstrijd. Een meeuw die alles
overziend op een paal zit, een heerlijk lome
middag aan boord; alles is mogelijk. Zowel
ligplaatshouders als passanten, omwonenden en toevallige voorbijgangers en fietsers

Voor nieuws over sportboten en
sloepen zie pagina 78
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kunnen meedoen. Eis is natuurlijk wel dat
de foto herkenbaar in Jachthaven Nauerna
genomen moet zijn.” Te winnen zijn onder
meer de Zaanse Natuuratlas, vijftig procent
korting op het hijsen van uw schip, gratis
overnachtingen voor passanten, een boekenpakket en andere verrassende prijzen.
Foto’s insturen kan tot eind augustus naar
info@jachthavennauerna.nl. Alle inzendingen zullen op de site van de jachthaven
worden geplaatst.
Jachthaven Nauerna
T: 075-6871722, www.jachthavennauerna.nl

Voor nieuws over
motorboten zie pagina 100
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