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Holland Warmte wint Innovatie 
Award Drechtsteden 2014
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Na de introductie op Boot Holland is 
TOPwindows snel gegroeid. Binnen een 
half jaar tijd zijn de boot- en scheepsra-
men opgepakt als een van de meest in-
novatieve watersportproducten van het 
jaar. Op dit moment zet de raamfabrikant 
zich er voor in het CE-certificaat in de ca-
tegorie A te bemachtigen waarmee we 
de ramen van TOPwindows ook steeds 
vaker op de grotere wateren kunnen te-
genkomen. Een belangrijke eigenschap 
van de ramen is dat ze condensvrij zijn. 
De kunststofraamprofielen van TOPwin-
dows condenseren niet waardoor ze veel 
langer meegaan. Daarbij zijn de ramen 
strak afgewerkt met een kliksysteem, 
zijn ze zeer eenvoudig te monteren en is 
de isolatiewaarde hoog waarmee hoge 
stookkosten uitblijven. Het bedrijf heeft 
inmiddels ruime ervaring opgedaan en 
heeft in vijf maanden tijd meer ramen 
mogen leveren dan vooraf werd begroot, 
voornamelijk in Nederland maar ook in 

In Monnickendam, aan de Gouwzee, vin-
den we Jachthaven en Camping Hemme-
land. Een prachtige uitvalsbasis, met een 
open verbinding naar het Markermeer, in 
eigendom van Gemeente Waterland die 
ook verantwoordelijk is voor de exploita-
tie. De haven beschikt over ruim 600 lig-
plaatsen en ligt in de luwte van het schier-
eiland. Ze is aangesloten bij de HISWA en 
draagt een ‘Blauwe Vlag’. We vinden er 
alle moderne faciliteiten, zoals water en 
elektra op de steigers, een zeer verzorgd 
sanitairgebouw met een wasserette, gra-
tis draadloos internet, een vuilwatertank 
aftapstation en een speeltuintje. Een re-
creatiegebied met strandjes en het pitto-
reske Monnickendam zijn dichtbij. Naast 
de ligplaatsen biedt de haven ook een 
uitgebreide jachtservice. De bootlift heeft 
een hijscapaciteit van 30 ton. Het terrein 
is voorzien van een vloeistofdichte vloer 
en is geschikt om groot onderhoud aan 
de boot te plegen. In de winter staan er 
zo’n 330 boten op de wal voor de win-
terstalling. Aan de rand van de haven 
bevindt zich de bijbehorende camping. 
Het tententerrein is een mooi beschut 
veld met hoge bomen, het camper- en 
caravanterrein is wat meer open, waarbij 
een aantal plekken op het water uitkijkt. 
De recent vernieuwde camerabewaking 
draagt eraan bij dat de ligplaatshouders 
en campinggasten met een veilig gevoel 
en in alle rust kunnen genieten van Mon-
nickendam en haar omgeving.

Jachthaven en Camping Hemmeland
T: 0299-655555 
www.hemmeland.nl

Innovatieve TOPwindows gaat voor 
CE-categorie A 

Jachthaven 
en Camping 
Hemmeland 
biedt rust en 
ruimte

Holland Warmte heeft met de Maritime 
Booster de Innovatie Award Drechtsteden 
2014 gewonnen. De Maritime Booster is 
de kleinste professionele oliegestookte 
CV-ketel ter wereld. De Innovatie Award 
Drechtsteden is een initiatief van Werkge-
vers Drechtsteden en het zakenplatform 
Drechtsteden BUSINESS. Sjef van Door-
emalen, juryvoorzitter van de Innovatie 
Award Drechtsteden, geeft aan dat de 
Maritime Booster tot winnaar is gekozen 
omdat in de Maritime Booster alle aspec-
ten van een innovatie tot uitdrukking ko-
men. Zo heeft de Maritime Booster veel 

Kempers Watersport heeft haar jachtha-
ven in Kudelstaart verkocht. Na de over-
dracht per 1 augustus is het watersport-
bedrijf met onverminderd enthousiasme 
verder gegaan vanaf de andere locatie in 
Aalsmeer/Leimuiden. “Al langer leefde de 
wens om alle activiteiten op één plaats te 
concentreren,” vertelt Bart Kempers. “De 
nieuwbouw van circa 3.200 m2 was daar 
een integraal onderdeel van en biedt alle 
benodigde ruimte. Werkplaats, maga-
zijn, verkoop en makelaardij op één lo-
catie biedt synergie, dat merken we nu 
al. Kansen in de verkoop zijn sneller aan 
elkaar te koppelen door kortere lijnen en 
ook onderhoud, reparaties en ligplaatsen 
op één en dezelfde locatie betekent ef-
ficiencyvoordelen door schaalvergroting. 
De opzet op deze jachthaven is zo dat 
we daar met het gehele team sterk, en-
thousiast, en efficiënt de watersport-
markt kunnen bedienen.” De haven in 
Aalsmeer/Leimuiden telt 500 ligplaatsen, 
300 parkeerplaatsen en 30 bekwame 
vakmensen.

Kempers Watersport
T: 0172-503000
www.kemperswatersport.nl
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Stentec presenteert uitgebreide 
Marine navigatie-app 

Het is nog even geduld hebben, maar 
dan komt Stentec met een uitgebreide, 
betrouwbare en gebruiksvriendelijke navi-
gatie-app voor Android-tablets en -smart-
phones: de WinGPS Marine+. Met deze 
opvolger van de gratis WinGPS Marine Lite 
is het mogelijk om routes uit te zetten, stro-
mings- en getijdengegevens te bekijken, 

Voor de 37e editie onthult de bootshow 
in Cannes haar nieuwe naam. De show, 
voorheen bekend als Festival de la Plai-
sance de Cannes, heet voortaan Cannes 
Yachting Festival. Europa’s grootste in-
water bootshow vindt plaats tussen 9 en 
14 september 2014 in de glinsterende baai 
van Cannes. Hier worden de nieuwe bo-
ten van de voornaamste scheepswerven 
ter wereld getoond. Het Cannes Yachting 
Festival verwelkomt tal van internationale 
exposanten. In totaal worden 500 nieuwe 
en 50 tweedehands boten verwacht.
In de Vieux Port zullen deze zes dagen in-
spirerende nieuwe modellen en producten 
gedemonstreerd worden, met een mix van 

Nieuwe naam voor 
bootshow in Cannes

GRIB-files te downloaden en boordappa-
ratuur aan te sluiten. Dit kan boordappa-
ratuur zijn zoals uw GPS, AIS, windmeter, 
dieptemeter, kompas en log. Volgens de 
makers is er nog geen enkele andere app 
verkrijgbaar die zo’n complete navigatieop-
lossing kan bieden. Met name de koppe-
ling met AIS werkt uitstekend. Er kan een 
onbeperkt aantal AIS-schepen worden ge-
plot op het scherm, voorzien van naam en 
snelheidsvector. Deze worden nagenoeg 
vloeiend weergegeven, wat goed inzicht 
geeft in het scheepsverkeer en daarmee de 
veiligheid verhoogt. Deze app is te gebrui-
ken met digitale waterkaarten van Stentec 
zoals de DKW 1800-serie voor de Neder-
landse kustwateren, inclusief wekelijkse 
updateservice.

Stentec Navigation
T: 0515-443515
www.stentec.com

motor- en zeilboten variërend van 5 tot 50 
meter. Vrijwel alle boten liggen te water, 
omringd door fabrikanten van onderdelen 
en servicebedrijven die op het land wor-
den gepositioneerd. Aan de andere kant 
van de Croisette, vinden we Port Pierre 
Canto. Hier vinden bezoekers de jachtma-
kelaars met hun aanbod gebruikte boten. 
Naast een scala van gebruikte boten, zullen 
aan deze zijde ook charter- en dienstenbe-
drijven aanwezig zijn. Ook YachtFocus Ma-
gazine is erbij. U vindt ons op standnum-
mer JETEE102.

Cannes Yachting Festival 
www.cannesyachtingfestival.com

nieuwe principes in huis, is er hard aan 
gewerkt in teamverband en blijft het pro-
duct zich innoveren. Een mooi voorbeeld 
is dat de Maritime Booster nu een stuk 
milieuvriendelijker is dan het eerste ont-
werp. Alle Maritime Booster modellen zijn 
voorzien van een nieuwe, modulerende 
en zeer energiezuinige pomp met het 
energielabel A.

Holland Warmte
T: 088-1180800
www.hollandwarmte.nl

het buitenland. Niet alleen particulieren, 
ook werven en verhuurbedrijven hebben 
de TOPwindows ontdekt. Meneer Van 
Delden liet de ramen in zijn schip plaatsen 
en is lovend: “Ver boven mijn verwach-
ting! Ik heb nu prachtig dubbelglas in een 
kunststof profiel.” Ook Jachtservice Mijn-
ster is enthousiast: “Eén profiel voor een 
wanddikte van 4 to 18 mm. Dat is super.” 
Voor een optimale service heeft het jonge 
bedrijf al een uitgebreid dealernetwerk 
verspreid over Nederland. Doordat alles 
‘in huis’ gebeurt is een snelle levering mo-
gelijk. Vaak kunnen de ramen binnen drie 
weken na opdracht al op de boot gemon-
teerd worden. Wie wil weten wat de TOP-
windows op de eigen boot zullen kosten, 
kan op de website van TOPwindows zelf 
vrijblijvend een offerte samenstellen. 

TOPwindows
T: 06-50686031
www.topwindows.nl


