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Botenwacht meldt een flinke toename 
in het aantal pechmeldingen. Tot en met 
half september werd de hulp van lande-
lijk pechhulpverlener Botenwacht Neder-
land tijdens dit vaarseizoen al 1180 maal 
ingeschakeld. Dat waren al 300 pech-
meldingen meer dan vorig jaar rond die-
zelfde periode. “Meerdere factoren spelen 
hierbij een rol,” zo vertelt Mick Eijsten van 
Botenwacht. “Allereerst natuurlijk het weer. 
Enerzijds viel augustus dit jaar grotendeels 
in het water, anderzijds hadden we al in 
maart van dit jaar aangenaam weer. Het 
vaarseizoen begon dan ook veel vroeger 
dan het vorige jaar toen we eigenlijk pas 
in juli verwend werden met mooi weer.”  
Ook gaat het zomerse weer langer door. In 
oktober werd er nog gevaren. Een andere 
factor is het groeiend aantal watersporters 
dat van de pechhulp op het water gebruik 
maakt. Eijsten: “Naast een groeiend aan-
tal eigen leden maken ook de met Boten-
wacht samenwerkende grote verzekeraars 
in toenemende mate dankbaar gebruik 
van onze landelijke pechhulpdienst voor 
de recreatievaart.”

Botenwacht
T: 0486-460120
www.botenwacht.nl

Drie Zaanse bedrijven zijn in de race voor 
de Zaanse Starterprijs 2014 waaronder 
ook een watersportbedrijf. Jachthaven 
Nauerna in Assendelft maakt goede 
kans de titel in de wacht te slepen. De 
kandidaten konden zichzelf aanmelden 
of aangemeld worden. In totaal heeft de 
jury zeventien aanmeldingen ontvangen. 
Aan de hand van bedrijfsbezoeken en 
gesprekken met ondernemers heeft de 
jury drie bedrijven geselecteerd voor no-
minatie. Op dinsdag 4 november wordt 
tijdens de 26e Zaanse Ondernemersdag 
in de Affuitenhal op het Hembrugterrein 
de winnaar bekend gemaakt. Jachthaven 

Forse stijging 
pechmeldingen 
voor Botenwacht

Jachthaven Nauerna genomineerd 
voor Zaanse Startersprijs

Stentec Navigation heeft goed nieuws 
voor watersporters die hun vaarvakantie 
voor 2015 al aan het voorbereiden zijn. 
In Google Play™ zijn de 2015-edities te 
koop van diverse kaartensets, waaronder 
de populaire DKW 1800-serie en Vaar-
kaart Nederland. De 1800-serie omvat 
het IJsselmeer, de Wadden, de Noord-
zeekust, Maasmond en Zeeland. Sten-
tec voorziet deze sets van de nieuwste 
edities van de Hydrografische Dienst en 

Bolt Internationaal Boottransport breidt 
haar dienst uit om sloepen, motorjachten 
en zeiljachten bij de eigenaar thuis of op 
elk gewenste locatie te stallen. Hiervoor 
heeft het bedrijf het aantal beschikbare 
cradles flink verhoogd. Deze bokken zijn 
op maat gemaakt voor de zelfladende en 
zelflossende trailer. Zo kan Bolt de boot 
extra gemakkelijk op de aangewezen 
plaats brengen. Dit geldt voor vervoer van 
en naar de winterstalling of naar de eigen 
garage om comfortabel thuis aan de boot 

Bolt Internationaal Boottransport breidt 
aantal beschikbare cradles flink uit

YachtFocus 
Media lanceert 
BootAanBoot.nl 
als moderne 
nieuwssite voor 
de watersport
Watersporters kunnen voortaan het nieuws 
over hun hobby vinden op BootAanBoot.nl. 
De gloednieuwe nieuwssite is fris, modern 
en verrassend en brengt dagelijks de 
berichten die watersporters interessant 
vinden. BootAanBoot.nl is een initiatief van 
YachtFocus Media. De site is gelanceerd 
op 2 oktober 2014, vanuit de behoefte 
om intensief nieuws te brengen over de 
watersport op een manier die ook een jonger 
publiek aanspreekt. Hoofdredacteur Valérie 
Sambrink Sanderink: “Op BootAanBoot.nl 
komt het watersportnieuws op een 
overzichtelijke manier samen. We maken 
gebruik van nieuwslinks naar andere 
media en publiceren artikelen van de eigen 
redactie. Daarbij is er ook aandacht voor 
spectaculair foto- en filmmateriaal.” Bij 
de nieuwe site is veel aandacht besteed 
aan goede toegankelijkheid. Niet alleen 
voor PC’s, maar vooral ook voor mobiele 
apparaten zijn de navigatiefuncties 
geoptimaliseerd. “De eerste week kwam 
meer dan de helft van onze bezoekers 
via de smartphone of tablet,” aldus 
Sambrink Sanderink. “Natuurlijk hebben 
we ook een goede integratie met social 
media.” Bezoekers van BootAanBoot.nl 
kunnen zelf ook berichten insturen naar 
het e-mailadres redactie@bootaanboot.nl.

Boot Aan Boot
T: 020-4560995
www.bootaanboot.nl

Met een kleine driehonderd nieuwe en jong 
gebruikte motorjachten zowel van staal als 
van polyester staat Sneek begin novem-
ber in het teken van de twaalfde editie van 
Motorboot Sneek. Het evenement is een 
zeer bijzondere samenwerking tussen acht 
jachtbouwers en importeurs en een jacht-
makelaar in en rond Sneek. Het gaat daar-
bij om Brandsma Jachten, Jetten Yachting, 
SK Jachtbouw, Aquanaut Yachting, Jacht-
makelaardij De Valk in Sneek, Jansma 
Jachten, Privateer Yachts, Vivante Yachts 
en Da Vinci Yachts. Naast kijken, vergelij-
ken en proefvaren staan de deelnemende 
werven open voor alle vragen, wordt er 
verteld wat er allemaal bij de bouw van een 
schip komt kijken, zijn er schepen in aan-
bouw te zien en zijn er diverse presentaties 
van toeleveranciers. Alles natuurlijk onder 
het genot van een hapje, drankje en vrolijke 
noot. Motorboot Sneek vindt plaats van 
vrijdag 31 oktober tot en met zondag 2 no-

Najaarsshow Motorboot Sneek  
klaar voor twaalfde editie

vember, dagelijks van 11.00 tot 17.00 uur.

Motorboot Sneek
www.motorbootsneek.nl

organiseert wekelijks BaZ-updates in 
2015. Voor veilige navigatie op de tablet 
wordt Stentec’s nieuwe WinGPS Marine-
app met AIS-ondersteuning aanbevolen. 
Op een touch screen is het zeer eenvou-
dig een route uit te zetten en aan te pas-
sen. Met een navigatietablet in de kuip 
kan de schipper beslissingen nemen op 
basis van de meest actuele kaart zon-
der de navigatiehoek binnen te raadple-
gen. Behalve op Google Play™ zijn de 
2015-edities ook verkrijgbaar als gratis 
upgrade bij de 2014-edities in Stentec’s 
online shop. Dit betreft de 1800-serie, 
Vaarkaart Nederland, de Duitse Bocht en 
Duitse Oostzeekust, de Engelse Oost-
kust en alle kaartensets van Imray en De-
lius Klasing. 

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

Nauerna was de laatste tijd met name in 
het nieuws door de nieuwe app. Met de 
gratis app van de jachthaven hebben 
watersporters de belangrijkste informatie 
over watersport en recreatie in de Zaan-
streek in hun zak. De Nauerna-App be-
vat handige informatie over bedrijven en 
locaties. Ook brugtijden, aanlegsteigers, 
restaurants, openbare eilanden, toiletten 
en watersportwinkels zijn gemakkelijk te 
vinden via de handige filters.

Jachthaven Nauerna
T: 075-6871722
www.jachthavennauerna.nl

te werken. De booteigenaar kan zelf voor 
losse bokken met stophout zorgen, maar 
deze kunnen ook bij Bolt Transport ge-
huurd worden. Bolt: “Wij kunnen boten 
vervoeren tot een gewicht van 22 ton en 
er is geen extra kraan nodig om de boot 
in uw loods, op uw buitenterrein of oprit 
te plaatsen.”

Bolt Internationaal Boottransport
T: 0512-514845
www.boltboattransport.com


