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Nieuwe Honda BF 2.3 gemakkelijk
bedienbaar
De Honda BF2 dateert van 1985. In 1999
kwam de opvolger, de Honda BF 2.3, op
de markt. Dit jaar is dit model geheel vernieuwd. De nieuwe Honda BF 2.3 is licht
van gewicht, eenvoudig te transporteren
en ideaal voor kleine bootjes, rubberboten
en kano’s. De nieuwe buitenboordmotor
is eenvoudig te bedienen. Door de carburateur heeft de motor meer stuwkracht
zonder dat dit nadelige gevolgen voor het
motorgewicht heeft. De Honda BF2.3 is de

lichtste in zijn klasse. De stuurman kan met
één hand gemakkelijk sturen én de snelheid
regelen. Voor extra veiligheid is de motor
voorzien van een noodstopschakelaar, die
met de pols van de stuurman verbonden
wordt. De motor is makkelijk te verwijderen
en te transporteren. Op één tank kan ongeveer een uur met het gas vol open gevaren
worden.
Honda Marine
www.honda.nl

Volop sloepen op dertiende Nationale
Sloepenshow op 22 en 23 juni

Flyboarding
tijdens WaterWeekend
Blauwestad
De organisatie van het WaterWeekend
Blauwestad heeft een nieuwe watersport
toegevoegd aan het programma: Flyboarding. Flyboarding is een soort vliegende
jetski. Op zondag 9 juni zal het team van
flyboard.nl tussen 11.00 en 17.00 uur demonstraties geven in de jachthaven van
Midwolda. Ook is het mogelijk om tegen
een vergoeding deze unieke sport zelf te
proberen. Een buitenkansje voor watersporters die houden van sensatie. Naast
Flyboarding kunnen bezoekers in de
jachthaven van Midwolda gratis kennismaken met andere watersporten, zoals
zeilen, windsurfen, kanovaren en vissen.
Ook is er een internationale zeilregatta.
Het WaterWeekend Blauwestad vindt op
8 en 9 juni 2013 plaats in de havens van
Midwolda, Beerta en Blauwestad.
WaterWeekend Blauwestad
www.waterweekendblauwestad.nl

De Nationale Sloepenshow in Lelystad is
de meest complete in-water bootshow
voor sloepen, tenders, daycruisers en
vletten. Dit jaar wordt de dertiende editie
van de show in het weekend van 22
en 23 juni gehouden. Behalve de grote
merken nemen ook vele kleinere werven
deel. In de onmiddellijke nabijheid van de
show kan op het Markermeer proefgevaren worden. Ook met tenders met onbeperkt hoge snelheid. Op de kade wordt
een gezellige maritieme markt gecreëerd,
waar YachtFocus ook aanwezig zal zijn.
Nieuw dit jaar is de Godevaert-lounge
waar de verkregen documentatie rustig

bekeken kan worden. Het geheel vindt
plaats tijdens de Bataviahavendagen
in combinatie met het op loopafstand
gelegen winkelparadijs Batavia Stad,
het VOC-retourschip de Batavia en het
NieuwLand museum. Er is voldoende
parkeerplaats. Voor bezoekers die de
Sloepenshow liever met de eigen boot
willen bezoeken is volop ligplaats aanwezig. De toegang tot dit evenement is
gratis.
Nationale Sloepenshow
T: 06-28777118
www.nationalesloepenshow.nl
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