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Mercury Days op 7 september in Well 

Belship gaat met 
twee nieuwe 
producten naar 
de HISWA 
te water
Belship, groot-
handel voor 
wa te rspo r t 
en jacht-
bouw, komt 
met twee 
nieuwe pro-
ducten naar de 
HISWA te water 2013: 
de Grammer stuurstoelen en Areoheat 
scheepsverwarming. De Avento mari-
tieme serie van Grammer is speciaal ont-
worpen voor snelvarende boten en RIB’s, 
met behoud van de unieke Grammer ei-
genschappen. Zo absorberen de stoelen 
trillingen en schokbelastingen bij snel 
varen in golven en is de bekleding wa-
terproof, UV-bestendig en zoutwaterbe-
stendig. Nieuwe modellen in de Avento 
serie zijn de Advanced , een compacte 
kuipstoel met een opklapbaar zitgedeel-
te, en de Premium, een elegante en 
slanke stoel. Naast de stuurstoelen zal 
Belship ook Aeroheat kachels uit Duits-
land meenemen. Deze compacte diesel-
gestookte heteluchtkachels zijn speciaal 
ontworpen voor installatie in boten. U 
vindt Belship op de HISWA te water op 
stand K228.

Belship 
T: 030-2408040, www.belship.nl 
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Flevo Marina in Lelystad heeft het ruime 
gamma van diensten en faciliteiten uitge-
breid met een bijzonder product: drijvende 
waterchalets. Deze luxe vakantieverblij-
ven drijven in de haven, zijn beschikbaar 
in zowel een 4- als 6-persoons uitvoering 
en zijn te huur voor een week, midweek 
of weekend. Met de ingebruikname van 
de waterchalets verwacht directeur Peter 
de Vries tegemoet te kunnen komen aan 
de veranderende markt. “Een goed geou-
tilleerde jachthaven als Flevo Marina heeft 
grote aantrekkingskracht op echtparen 
of gezinnen. Maar als je zelf geen boot 
(meer) hebt of wellicht overweegt er een 
te huren of aan te schaffen, dan houdt 
het met een rondje over de steigers of 
bezoek aan het restaurant wel een beetje 

Noviteit van Flevo Marina: 
drijvend chalet

Na het succes van vorig jaar kondigt 
Mercury Days de editie voor 2013 aan. 
Het evenement zal plaatsvinden op za-
terdag 7 september in het Limburgse 
Well aan het Leukermeer. Deze locatie is 
gekozen op basis van de goede bereik-
baarheid, de aanwezigheid van een grote 
haven, een snelvaartzone en de centrale 
ligging tussen België, Nederland en Duits-
land. De doelstelling blijft gelijk: mensen 
aantrekken tot de watersport door hen de 
mogelijkheid te geven om een plezierige 
dag aan of op het water door te brengen. 
Mercury biedt hiermee de gelegenheid 
om gelijkgezinden te ontmoeten, ervarin-

gen uit te wisselen, informatie te verkrij-
gen, andere boten te testen of gewoon-
weg te genieten. Dit jaar wil de organisatie 
nog meer testboten in het water leggen. 
Door de nabijheid van de snelvaartzone 
zullen zoveel mogelijk bezoekers de kans 
krijgen om de watersport aan den lijve te 
ondervinden. Alle watersportliefhebbers 
die de Mercury Days willen bezoeken, 
kunnen zich inschrijven op de website 
www.mercury-marine.eu. Zij ontvangen 
een gratis persoonlijke toegangskaart. 
Onder de aanwezigen die zich via de 
website geregistreerd hebben wordt er 
een Mercury opblaasboot 290 Adventure 

en een Mercury F5M buitenboordmo-
tor verloot. Ook wordt er gezorgd voor 
muziek, eten, drinken en kinderanimatie.

Mercury Marine 
www.mercury-marine.eu

op. Met het creëren van luxe verblijfplaat-
sen in de haven verwachten wij een ideale 
mogelijkheid te bieden om de gezelligheid 
te proeven van het leven aan het water. 
Ideaal als vader wil deelnemen aan een 
zeilwedstrijd of -cursus, terwijl moeder 
zich met de kinderen aan het strand ver-
maakt of een bezoek brengt aan Batavia 
Stad,” aldus De Vries. Vooralsnog is het 
waterchalet beschikbaar in twee types, 
de vierpersoons Lodge en het tot maxi-
maal zes personen geschikte type Flevo. 
Andere types zijn nog in ontwikkeling. 

Flevo Marina
T: 0320-279800
www.flevomarina.com
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Jachtmakelaardij Lemmer Nautic 
viert 10-jarig bestaan

Lemmer Nautic viert deze maand haar 
tiende verjaardag. Dit gebeurt onder lei-
ding van EMCI gecertificeerde taxateur 
en jachtmakelaar Harry Postmus die  
Lemmer Nautic alweer tien jaar geleden 
heeft opgericht. Als jachtmakelaar en 
fervent zeiler heeft hij in 2003 de make-
laardij overgenomen en onder de nieuwe 
naam Jachtmakelaardij Lemmer Nautic 
doorgestart. Sindsdien staat Lemmer 
Nautic bekend als zeiljachtenmakelaar 

Voor nieuws over 
motorboten zie pagina 98

Voor nieuws over 
zeilboten zie pagina 34

Voor nieuws over sportboten en 
sloepen zie pagina 78
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Tijdens een feestelijke ceremonie in 
Monte Carlo zijn de Show Boats Design 
Awards 2013 uitgereikt. Met de prijzen 
worden de meest creatieve en innovatie-
ve talenten in de verschillende disciplines 
van de superjachtbouw onderscheiden. 
De hoofdprijs in de categorie Design 
and Technology is toegekend aan het 
door WhisperPower ontwikkelde hybride 
stroom- en voortstuwingssysteem aan 
boord van het 40 meter lange klassieke 
zeiljacht Rainbow. Het hybride stroom- 
en voortstuwingssysteem is speciaal ont-
wikkeld om te voldoen aan de hoge eisen 

Design Award voor WhisperPower 

Van vrijdag 18 tot en met zondag 20 ok-
tober 2013 vindt in het WTC Expo Leeu-
warden voor de eerste keer de beurs 
Outlet-weekend plaats. Deze beurs is 
speciaal voor gebruikte boten, tweede-
hands campers en caravans en auto oc-
casions. Outlet-weekend is een nieuw 
initiatief van WTC Expo, in samenwerking 
met NDC Mediagroep en YachtFocus.  De 
beurs komt voort uit de eerder drie jaar 
succesvol georganiseerde gebruikte bo-
tenbeurs Bootoutlet en de vorig jaar voor 
het eerst plaatsgevonden beurs Kam-
peeroutlet. De organisatie verwacht met 
het bundelen van beide beurzen en het 
toevoegen van auto’s, dat de segmenten 
elkaar versterken en er een uniek aanbod 
ontstaat. De beurs vindt plaats in drie 
beurshallen van het WTC Expo hallen-
complex met een oppervlakte van 25.000 
m2. Elke hal heeft zijn eigen thema. Zo is 
er een autohal met auto occasions, een 
kampeerhal met tweedehands campers, 
caravans en kampeeraccessoires en in 
de botenhal vind je gebruikte boten en 
marktkramen met watersporttoebehoren. 
Met de beurs wordt een platform gebo-
den waar bedrijven op een gemakkelijke 
en voordelige manier hun voer,- of vaar-
tuig kunnen aanbieden. Ook is het voor 
particulieren mogelijk een verkoopplaats 
voor boot, auto, camper of caravan te 
huren.

WTC Expo Leeuwarden 
www.outlet-weekend.nl

WTC Expo 
introduceert 
beurs voor 
gebruikte boten, 
auto’s en 
caravans

die gesteld zijn aan dit moderne J-Klasse 
project. Het vervangt de conventionele 
configuratie met één hoofdmotor en twee 
generatoren die in superjachten van deze 
klasse toegepast worden. Het systeem 
bestaat uit vijf stroombronnen: de accu’s, 
de generator met variabel toerental, de 
vliegwielgenerator, de schroefasgenera-
tor (tijdens het zeilen) en de walstroom. 
Dit systeem is 40% lichter dan de con-
ventionele configuratie. Bovendien heeft 
een zes maanden durende analyse aan 
boord van de Rainbow aangetoond dat 
er 35% minder brandstof wordt verbruikt. 
De prijs werd in ontvangst genomen door 
Holland Jachtbouw uit Zaandam, de werf 
door wie de J-Klasse Rainbow is ge-
bouwd.

WhisperPower
T: 0512-571550
www.whisperpower.com

van Friesland, gespecialiseerd in zeiljach-
ten van 26 tot 44 voet. Met een prach-
tige verkoophaven en een walterrein aan 
het IJsselmeer heeft Lemmer Nautic een 
mooie positie verschanst waar zij circa 
vijftig schepen dagelijks aan potentiële 
kopers tentoonstelt. Postmus: “Vele hon-
derden schepen zijn sindsdien met veel 
plezier van eigenaar gewisseld. Wij put-
ten veel kopers uit onze eigen groeiende 
klantenkring. Lemmer Nautic biedt scher-
pe courtages en betaalbare ligplaatsen 
voor haar schepen in verkoop.” 
Lemmer Nautic is naast lid van de EMCI 
tevens lid van de Nederlandse Bond van 
Makelaars in Schepen (NBMS). Postmus: 
“Wij heten u graag hartelijk welkom bij 
Lemmer Nautic en nodigen u graag uit 
op de koffie.”

Lemmer Nautic 
T: 0514-564994, www.lemmernautic.nl
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