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Blauwe Vlag voor Jachthaven De Boarnstream
De internationale jury voor de Blauwe
Vlag heeft dit jaar in Nederland 153 Blauwe Vlaggen toegekend. Dit is een stijging
van 10% ten opzichte van 2012. Met dit
hoge aantal behoort Nederland tot de
Europese koplopers van de Blauwe Vlagcampagne. De Blauwe Vlag werd uitgereikt aan 58 Nederlandse stranden en 95
jachthavens. Jachthaven De Boarnstream
ontving uit handen van Lenie ’t Hart van
Zeehondencrèche Pieterburen de Blauwe

Vlag en het certificaat tijdens de uitreiking
op Jachthaven Rhoon. De Blauwe Vlag
is een internationale onderscheiding die
jaarlijks wordt toegekend aan stranden
en jachthavens die veilig en schoon zijn.
In de praktijk betekent dit dat genomineerden moeten voldoen aan een aantal
belangrijke criteria zoals schoon (zwem)
water, goede sanitaire voorzieningen en
een hoge mate van veiligheid. De Blauwe
Vlag is één jaar geldig: jaarlijks wordt op-

nieuw aan de hand van controles bekeken of de stranden en jachthavens nog
aan de vereisten voldoen.

Jachthaven De Boarnstream
T: 0566-600828
www.jachthaven-boarnstream.com

Openingstijden
Gebruikte-botenbeurs in Hoorn viert
Friese bruggen in 5-jarig jubileum
app
Watersporters hoeven niet meer onnodig voor een dichte
brug te wachten. In
de app ‘Watersport’
van de provincie
Friesland staan de
actuele openingstijden van bruggen
in Fryslân. Per brug
zijn de openingstijden, de doorvaarthoogte en het
ANWB-nummer te
zien. De app biedt meer praktische informatie, waaronder de belangrijkste
vaarregels, verkeersborden langs het
water en plekken om te zwemmen.
Ook brugseinen, geluidsseinen en tips
voor afmeren staan erin. De Watersportapp is gratis beschikbaar in de App
Store en Google Play Store. Een kaart
met de openingstijden is ook te vinden
op www.fryslan.nl/bedieningstijden.
Provincie Friesland
www.fryslan.nl

De grootste gebruikte-botenbeurs van
Nederland vindt dit jaar wederom plaats
in het laatste weekend van augustus in
Hoorn. De botenbeurs wordt voor het vijfde achtereenvolgende jaar gecombineerd
met de Westfriese Waterweken in Hoorn,
met tal van festiviteiten. Vanaf vrijdag 23
augustus zijn de sfeervolle Hoornse binnenhavens drie dagen lang gereserveerd
voor 200 boten te koop in allerlei soorten
en maten. Nieuw dit jaar is de Godevaert
Sloepensteiger, waar open motorboten
bij elkaar liggen. Ook nieuw zijn de tenten
op de wal voor standhouders met watersportproducten. Inmiddels is de website
www.gebruiktebotenbeurs.nl waar kan
worden ingeschreven online, evenals de

Twitteraccount ‘BotenbeursHoorn’. Ook
particuliere verkopers zijn welkom. JanPieter Oosting van YachtFocus zegt: “De
Hoornse botenbeurs is een feest en helemaal met dit 5-jarige jubileum. Het tijdstip
is ideaal, meteen na de zomer. De sfeer is
er altijd goed, de prijzen zijn scherp en de
verkopers zijn gretig om zaken te doen.
Voor elke portemonnee ligt de perfecte
boot in Hoorn te wachten.” De toegang
tot de beurs is gratis.

Gebruikte-botenbeurs Hoorn
T: 020-4560995
www.gebruiktebotenbeurs.nl

Veel te doen aan het water
Bijzondere vaartochten, adrenalineverhogende wateractiviteiten, smakelijke
eetadressen, gezellige terrassen en originele overnachtingen aan, op of in het
Nederlandse water verzameld in een
compacte reisgids. In de reisgids ‘668
dingen doen aan het water’ beschrijft
Eveline Hagenbeek 668 originele uitjes
voor alle leeftijden waarin het Neder-
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landse water centraal staat. Alle 668
zijn ze in, op of aan zee, meren, plassen,
beken, rivieren, vijvers en kanalen. 668
dingen doen aan het water verschijnt
op 14 juni 2013 bij Kosmos Uitgevers.
Het boek heeft een prijs van € 15,668 dingen doen
www.facebook.com/668dingendoen
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SkipsMaritiem eerste verkooppunt
van GTL

Skipswinkel in Sneek, onderdeel van
SkipsMaritiem BV, is het eerste verkooppunt in Nederland voor de watersport
van GTL, de nieuwe, ultra schone diesel. Leverancier Veenema Olie Chemie
en Energie introduceert op 28 juni 2013
de nieuwste generatie Diesel Brandstof.
GTL staat voor gas to liquid, is gemaakt
van aardgas en kan als volledige vervanger gebruikt worden van diesel. In tegenstelling tot diesel bevat GTL geen aromaten en zwavel, waardoor de uitstoot van
schadelijke stoffen zowel voor oudere als
nieuwe vaartuigen aanzienlijk daalt. Ook
wordt er naast een significante brandstofbesparing minder motorgeluid, min-

der dieselstank en een schonere verbranding gerealiseerd. Door deze schonere
verbranding vermindert GTL de verkoling
van injectoren, klepstoters en cilinderwanden, wat resulteert in minder motoronderhoud. Vooral voor de scheepvaart/
watersport is het van belang dat GTL
niet gevoelig is voor bacterievorming. De
gevoeligheid van de normale diesel voor
bacterievorming kan veel problemen veroorzaken. Vrijdag 28 juni om 16.00 uur
wordt officieel het eerste schip getankt.
Skipswinkel
T: 0514-684684
www.skipsmaritiem.nl

WhisperPower bestaat vijf jaar
WhisperPower viert dit jaar haar vijfjarig
jubileum. Het bedrijf is in 2008 ontstaan
vanuit een verzelfstandiging van de generatorendivisie van Mastervolt en is er de
afgelopen jaren in geslaagd om nieuwe
markten te ontwikkelen buiten de van
oudsher belangrijke maritieme sector.
Met nieuw ontwikkelde hybride technieken worden schone, zuinige en stillere autonome energiesystemen geleverd
voor voertuigen, vaartuigen en locaties op
land zonder (vaste) netaansluiting. Ook
worden Smart Grid systemen gemaakt
die, gecombineerd met zonnepanelen,
een netaansluiting bijna overbodig maken. “We hebben de afgelopen jaren een
aanloop genomen naar een nieuwe toekomst als systeemleverancier. Met onze

Voor nieuws over
zeilboten zie pagina 34

Jeanneau
evenement bij
SkipsYachting in
Lelystad
Het in Lelystad gevestigde SkipsYachting
organiseert van vrijdag 12 tot en met zondag 14 juli aanstaande een aantrekkelijk
Jeanneau Event. Gedurende drie dagen
kunnen liefhebbers van zowel Jeanneau
zeil- als motorjachten uitgebreid kennismaken met de allernieuwste Jeanneau’s.
In Flevo Marina zal bovendien een keur
van overige Jeanneau modellen te bewonderen zijn. In nauwe samenwerking
met fabrikant Jeanneau heeft SkipsYachting directeur Peter de Vries een groot
aantal modellen van de nieuwste generatie naar Flevo Marina weten te halen.
De jachten kunnen uitgebreid worden
bewonderd. Met de kleinere modellen
kan bovendien een proefvaart worden
gemaakt. Voor liefhebbers die op eigen
kiel naar Lelystad komen biedt SkipsYachting de mogelijkheid voor een gratis
overnachting in de haven. Op zaterdag
13 juli verzorgt de importeur van Jeanneau aan het einde van de dag een gratis
BBQ voor haar bezoekers. In verband
met de planning en voorbereiding is het
aanbevelenswaardig om de komst vooraf
telefonisch of per e-mail aan te kondigen
via 0320-279863 of info@skipsyachting.nl.
SkipsYachting
T: 0320-279863
www.skipsyachting.nl

nieuwe producten en systemen kunnen
we nu op wereldbasis een positie in gaan
nemen als OEM’er. Oftewel leverancier
van unieke systemen die in de eerste
montage geïnstalleerd gaan worden in de
verschillende markten. WhisperPower is
bezig een sterk merk te worden met een
hightech lading,” aldus Roel ter Heide,
eigenaar en CEO van deze internationale
onderneming die nu actief is in meer dan
40 landen.

WhisperPower
T: 0512-571550, www.whisperpower.nl

Voor nieuws over sportboten en
sloepen zie pagina 72
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