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TankDryer
voorkomt en
bestrijdt
bacteriën in de
dieseltank

Het voorkomen en bestrijden van dieselbacteriën in de pleziervaart is een steeds
vaker besproken onderwerp. Wat veel
als medeoorzaak voor schimmelvorming
wordt gezien is het vocht dat met de lucht
meekomt door de ontluchtingsleiding en
in de tank condenseert. Dit heeft geleid
tot de ontwikkeling van de TankDryer.
Dit is een doorzichtige container, gevuld
met een halve kilo Silica bolletjes, die in
de ontluchtingsslang wordt geplaatst.
Het principe is afgeleid van de luchtdrogers die op grote opslagtanks van de
brandstofhandelaren worden ingezet. De
vochtige lucht moet nu voordat het de
tank bereikt door de TankDryer heen en
zal hier al vocht afgeven aan de speciale absorberende bolletjes. Hierdoor zal
dat water niet in de tank terechtkomen.
De TankDryer is prima te hergebruiken.
Als na verloop van tijd de TankDryer verzadigd raakt, wat goed te zien is aan de
kleur van de Silica bolletjes die dan van
de oorspronkelijke diepblauwe kleur roze
geworden zijn, kan de TankDryer in de
oven, magnetron of op de kachel gelegd worden om te drogen. Het product
wordt verkocht door Marcheck voor een
prijs van € 48,-. De kopers van de eerste
honderd exemplaren profiteren van een
korting van twintig procent.

Marcheck
T: 06-18051955
www.marcheck.nl
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Het WaterEvent breidt uit met
Vollenhove

Vyva Fabrics heeft refitwebsite voor
de doe-het-zelver
Al jaren voorziet Vyva Fabrics als groothandel gespecialiseerd in meubel-, project-, en outdoorstoffen in alle middelen
om de boot weer van een frisse look te
voorzien. De website www.boot-refit.nl
voor de doe-het-zelver is hier een mooie
aanvulling op. Bij deze webwinkel kan
men terecht voor onder meer luxe bekledingsmaterialen zoals wand- en plafondbekleding, boottapijt, Marine Tuft tapijt of
nautische vloeren. Daarnaast levert de
shop ook slaapsystemen, lijm- en bevestigingsmiddelen en reinigings- en onderhoudsproducten. Betaling kan via iDeal,
bankoverschrijving of onder rembours.

Op 11, 12 en 13 april 2014 viert Het
WaterEvent haar eerste lustrum. Dit jaar
wordt de beurs niet alleen in Blokzijl gehouden, maar ook in het nabijgelegen
Vollenhove. In de haven van Vollenhove
zijn klassieke schepen te bezichtigen. Bezoekers kunnen eenvoudig pendelen tussen de twee havens met rondvaartboten
en WaterReijk TukTuk’s. Het WaterEvent
is een jaarlijks terugkerend evenement
rondom de nautische beleving van de
regio’s WaterReijk, de IJsseldelta en het

Het WaterEvent
www.hetwaterevent.nl

www.gebruiktebotenbeurs.nl. Vroege inschrijvers profiteren van de ruimste keuze
aan ligplaatsen.

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

Alpha Sail Makkum per 1 april in
nieuwe handen
AYC in Makkum is overgenomen door
Roelof en Riekje Vellinga. Het echtpaar
zet zich al een tijd in voor de zaak. Per
1 april is de overdracht officieel en wijzigt de naam in Alpha Sail Makkum. Het
watersportbedrijf richt zich onder meer
op de verhuur van ligplaatsen en boten
en het aanbieden van winterstallingsmogelijkheden. De compacte haven is een
beschutte uitvalsbasis voor watersporters met een eigen boot. Daarbij verhuurt Alpha Sail Makkum ook compleet
uitgeruste jachten waarmee over het IJsselmeer en de Waddenzee gevaren kan
worden. Het strand van Makkum is op
loopafstand bereikbaar en ook het gezellige centrum van Makkum is dichtbij.

Voor nieuws over
zeilboten zie pagina 34
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Vyva Fabrics
T: 020-6599523, www.boot-refit.nl

Vechtdal. Dit jaar is het programma gevuld
met diverse activiteiten, muziek, activiteiten en presentaties van de Yachtcharterbedrijven, sloepen, watersport, toeristische organisaties en de in-water-boatshow. Verder zijn er helikoptervluchten,
proefvaarten, diverse buitenactiviteiten
en liveoptredens op vrijdag- en zaterdagavond bij Sluiszicht.

Inschrijving Gebruikte-Botenbeurs
Hoorn is geopend
In het weekend van 22 tot en met 24 augustus ligt Hoorn vol boten te koop van
jachtmakelaars, werven en particulieren.
Het is de zesde keer dat de beurs gehouden wordt. In de Noord-Hollandse stad
zijn gedurende dit weekend allerlei typen
boten in uiteenlopende prijsklassen te
vinden. De meeste boten liggen te water,
enkele staan op een trailer op de wal. De
entree is wederom gratis. De beurs is een
mooie gelegenheid om een nieuwe boot
aan te schaffen, maar ook om de huidige boot te verkopen. Elk jaar worden er
tientallen boten verkocht. Naast de jachtmakelaars en werven kunnen ook particuliere bootaanbieders hun boot tegen
een schappelijk tarief aan de steigers van
Hoorn aanleggen en op deze wijze aan
het publiek tonen. Inschrijven kan al via

Voor de verzending rekent het bedrijf een
vast bedrag van € 12,10 inclusief BTW.
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Roelof Vellinga: “Wij zijn geen passantenhaven. Bij ons vinden mensen met name
een plek waar ze hun boot achterlaten als
ze zelf aan het werk zijn, om daarna snel
weer terug te keren. Om het varen betaalbaar te houden hanteren we scherpe
tarieven. Daarnaast zorgen we voor alle
voorzieningen. Zo is er gratis WiFi, stellen we leenfietsen beschikbaar, kan men
gebruik maken van het sanitair en is er
voldoende parkeergelegenheid.” Er zijn
nog enkele ligplaatsen beschikbaar voor
schepen tot circa 11 meter.

Leden efm en
Oranje praten
mee over voorwaarden EOC
Beoogde efm en Oranje leden van de
Raad van Advies van EOC hebben
onlangs samen met de klankbordgroep
van efm de conceptvoorwaarden voor
de beoogde fusiemaatschappij EOC
(efm Oranje Combinatie) besproken. De
toekomstige EOC bestuurders Tom Boerema, Ton van Dongen en projectleider
Gert Schols gaven hierbij een toelichting.
De leden hadden de conceptvoorwaarden grondig bestudeerd en leverden
waardevolle input in het belang van
alle verzekerden. Er zijn voor EOC vier
nieuwe sets voorwaarden geschreven
voor de beroepsvaart, charter- en passagiersvaart, pleziervaart en voor wonen
op het water. Volgens Oranje directeur
Ton van Dongen is deze bijeenkomst een
mooi voorbeeld van de geplande werkwijze van de te vormen Raad van Advies
van EOC. “Leden van beide maatschappijen gaan in mei 2014 stemmen over
de fusie”, aldus Van Dongen. “Tijdens de
bespreking van de nieuwe voorwaarden
kwamen onder andere belangrijke zaken
als gunstigere motorvoorwaarden, eigen
risico en een betere no-claimregeling
aan de orde. Bij een onderlinge verzekering hebben de leden invloed en telt hun
stem echt mee. Dat is het mooie van een
onderlinge. Het gaat om de klant en niet
om de winst.”

efm onderlinge schepenverzekering
www.efm.nl

Alpha Sail Makkum
T: 06-15064763
www.asmakkum.nl

Voor nieuws over sportboten en
sloepen zie pagina 74
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