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Jachtwerf de Boarnstream breidt servicepakket uit voor
jachten tot 30 meter
Met ingang van oktober 2013 beschikt
Jachtwerf de Boarnstream over een
nieuwe boottrailer met een capaciteit
van 100 ton. In samenwerking met de
firma Roodberg, de specialist in hijs- en
transportinstallaties voor de nautische
sector, is een speciale boottrailer ontwikkeld. De werf voorziet hiermee in een behoefte voor eigenaren van grote jachten
die in het noorden van Nederland een
refit, keuring, inspectie, onderhoudswerkzaamheden of een reparatie willen
laten uitvoeren. Ook helpt de trailer bij

de winterstalling. De werf is gelegen aan
het Prinses Margrietkanaal waardoor
het uitstekend te bereiken is voor grote
jachten. Door naast de reeds aanwezige
50-tons trailer, sliphelling, 80-tons travellift en grote refithal te investeren in een
100-tons boottrailer kunnen jachten tot
30 meter eenvoudig verplaatst worden en
in de hal op het droge neergezet worden.

Mercury
Marine lanceert
nieuwe V6 en V8
dieselmotoren

Botenwacht Nederland dit seizoen
al ruim 850 keer in actie

Het afgelopen jaar heeft Mercury Marine
geïnvesteerd in de verdere verbetering en
uitbreiding van zijn engineeringcapaciteiten om de dieselproducten aan te passen die Mercury heeft overgenomen van
de onlangs ontbonden joint venture CMD
in Charleston. De nieuwe dieselmotoren
zijn een verbeterde versie van de huidige
TDI 3.0L V6 en TDI 4.2L V8 die Mercury
begin 2012 lanceerde. Ze werden op
meerdere punten aangepast voor nog
meer gebruikerscomfort. De V8-motor is
beschikbaar sinds juli 2013, de V6 vanaf
december 2013. Beide nieuwe dieselmotoren zijn standaard uitgerust met de
SmartCraft-technologie, zodat ze compatibel zijn met alle digitale accessoires
van Mercury. Voor beide nieuwe motoren zijn fabrieksopties leverbaar als DTS
(Digital Throttle and Shift), SeaCore en
Axius-joystickbediening.
Mercury Marine
www.mercury-marine.eu
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Jachtwerf de Boarnstream
T: 0566-601435
www.jachtwerf-boarnstream.com

Nu het vaarseizoen langzaam weer op zijn
einde loopt kan landelijk pechhulpverlener
Botenwacht langzaam de balans opmaken over het vaarseizoen 2013. Gemeten
tot en met begin september werden afgelopen maanden ruim 850 watersporters
weer op weg geholpen door de monteurs
van Botenwacht Nederland. Dit ondanks
een relatief kort vaarseizoen wat eigenlijk
pas echt goed los kwam aan het begin
van juli. Hiermee doet 2013 met het aantal pechhulpaanvragen niet onder voor
het seizoen 2012. Mickey Eijsten, directeur van Botenwacht, ziet hiervoor twee
verklaringen: “Enerzijds komt dit doordat
het vanaf begin juli ruim twee maanden
aaneengesloten prachtweer is geweest,
anderzijds omdat, ondanks de crisis, ook
dit jaar weer meer mensen gelieerd zijn
aan Botenwacht Nederland. Op dit moment hebben zo’n 10.000 watersporters
recht op onze technische assistentie bij
pech onderweg. Dit zijn zowel leden van
Botenwacht als verzekerden die via hun
bootverzekering recht hebben op de sleu-

telhulp van onze organisatie.” Opvallend is
de geografische verschuiving die dit jaar
plaatsvond. Daar waar de afgelopen jaren
de monteurs in het westen altijd het meest
te doen hadden bleek dit jaar dat het oosten van Nederland enorm in opkomst is.
In de noordelijke provincies bleef het stabiel. Ondanks de hoge concentratie aan
watersporters vallen de pechmeldingen
daar relatief mee. “We zien ook een duidelijk verschil in de staat van onderhoud van
vaartuigen tussen de verschillende gebieden. Vaartuigen die in de provincie Friesland liggen, verkeren over het algemeen
in een betere staat van onderhoud dan
elders in het land. Wellicht is onderhoud
daar ook makkelijker te regelen. Friesland
heeft van oudsher het grootste aanbod
aan watersportbedrijven en heeft wat dat
betreft ook nog steeds het beste watersportklimaat,“ zo vertelt Eijsten.
Botenwacht
T: 0486-460120
www.botenwacht.nl
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Zeezeiler zamelt geld in voor
kankeronderzoek
Zeezeiler Luc Overtoom vertrekt in juni
2014 voor een twee
jaar durende tocht
rond de wereld. Zonder
zijn vrouw Trudy, die hij
verloor aan kanker, maar met per traject
wisselende zeilgezellen, die hem willen
helpen om met de zeiltocht geld in te
zamelen. De sponsors dragen hierbij niet
bij aan de reis, die betaalt de zeiler zelf,
maar aan het grensverleggende onderzoek van VUmc CCA met tal van partners
en instituten wereldwijd uitvoert. Dit moet
onderzoek naar therapie op maat mogelijk maken. Deze therapie zou de patiënt
de grootst mogelijke kans op genezing of
de langst mogelijke remissie met behoud
van zoveel mogelijk kwaliteit van het leven
geven. De reis gaat vanuit Amsterdam via
Curaçao, Perth (Australië) en Capetown

(Zuid-Afrika) naar het Amerikaanse Baltimore en Boston. Vanuit Bosten vaart de
zeezeiler weer terug naar Amsterdam.
Luc streeft ernaar om met het zeilen van
33.000 zeemijlen anderhalf miljoen euro
bij elkaar te brengen. Onderweg houdt
hij een blog bij. Meer informatie over de
tocht, therapie op maat en sponsormogelijkheden zijn te vinden op www.vumc.
nl/sailforcca.
Setting Sail for Cancer Research
www.vumc.nl/sailforcca

18-20 oktober: Outlet-weekend

Primeurs en
proefvaren
op tiende
Motorboot Sneek
Met een aanbod van meer dan 250 motorboten biedt Motorboot Sneek voor
de tiende maal de watersportliefhebber
een zeer interessante motorbootbeurs.
Negen aangesloten bedrijven, waaronder acht werven en een jachtmakelaardij,
tonen vanaf eigen locatie hun aanbod
nieuwe en gebruikte motorboten. Na een
succesvolle voorjaarsshow in april zal
ook deze najaarseditie van 1 tot en met
3 november vele liefhebbers van motorboten naar Sneek trekken. De beurs
mag zich deze jubileumeditie verheugen
op maar liefst acht primeurs van Sneker
bodem. De acht aangesloten jachtwerven tonen zowel nieuwe als gebruikte
motorjachten en bieden de bezoeker een
unieke kijk op de kwalitatief hoogwaardige jachtbouw die Nederland rijk is. In
de overdekte verkoophaven van De Valk
jachtmakelaars ligt een zeer ruim aanbod
van jong gebruikte motorschepen tussen de 10 en 25 meter lengte. Alle negen
bedrijven liggen direct aan het water en
het maken van een proefvaart behoort
dan ook tot één van de mogelijkheden.
Motorboot Sneek vindt plaats van vrijdag
1 tot en met zondag 3 november, dagelijks van 11.00 tot 17.00 uur. De negen
aangesloten bedrijven zijn: Aquanaut
Yachting, Brandsma Yachting, Da Vinci
Yachts, De Valk jachtmakelaars, Jansma
Jacht, Jetten Yachting, Privateer Yachts,
SK-Jachtbouw en Vivante Yachts.
Motorboot Sneek
www.motorbootsneek.nl

Outlet-weekend is bij uitstek dé plaats
om een gebruikte boot, auto of een camper of caravan te kopen. Daarnaast zijn
er marktkramen met boot,- en kampeeraccessoires. De eerste editie vindt plaats
van 18 tot en met 20 oktober 2013.
Outlet-weekend is een nieuw initiatief van
WTC Expo, in samenwerking met mediapartners NDC mediagroep en YachtFocus. Het evenement komt voort uit de
eerder drie jaar succesvol georganiseerde gebruikte botenbeurs Bootoutlet en
de vorig jaar voor het eerst plaatsgevon-

Voor nieuws over
zeilboten zie pagina 34

den beurs Kampeeroutlet. Op het gebied
van boten vindt men hier veel sloepen,
sportboten en open zeilboten. Bijzonder
is dat alle boten op trailers komen en daar
gedurende het weekend ook op blijven
staan. Op Outlet-weekend kunnen zowel
bedrijven als particulieren een verkoopplaats huren. Voor meer informatie zie
pagina 93 en verder.
WTC Expo
T: 058-2941500
www.outlet-weekend.nl

Voor nieuws over sportboten en
sloepen zie pagina 88
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Voor nieuws over
motorboten zie pagina 106
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