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Elfde editie
Boten- en Camperbeurs Gorinchem
Motorbootbenoemt YachtFocus en ANWB
sneek.nl van 10
Waterkampioen tot mediapartners
tot en met 12 april
Sneek is een begrip in de watersport.
Dit jaar organiseert het samenwerkingsverband Motorbootsneek.nl voor de
11e keer haar jaarlijkse voorjaarsshow.
Op vrijdag 10, zaterdag 11 en zondag
12 april, zijn bezoekers tussen 11:00 en
17:00 uur van harte welkom bij de deelnemende watersportbedrijven die hun
locaties openstellen voor zowel nieuwe als ervaren liefhebbers. De diverse
organisatoren slaan de handen wederom
ineen om het publiek in staat te stellen
de markt, jachten en bedrijven in een
informele setting beter te leren kennen. Er
wordt geen voorgeschreven route gehanteerd, waardoor iedereen volledig vrij is in
de tijdsbesteding. Zo kan elke bezoeker
de dag naar eigen wensen inplannen. Dat
de voorjaarsshow continu blijft groeien,
blijkt ook uit het feit dat in 2015 voor het
eerst gastdeelnemers meedoen: Van der
Vaart Yachting en Super Lauwersmeer
meren hun fraaie aanbod af aan de
verkoopsteigers om hier te worden bewonderd. De vaste deelnemers zijn
Aquanaut Yachting, Brandsma Jachten,
Jansma Jacht, Jetten Yachting, Privateer
Yachts, SK Jachtbouw, Vivante Yachts en
De Valk Yachtbrokers.
Motorbootsneek.nl
www.motorbootsneek.nl

Gorinchem maakt zich op voor de achtentwintigste editie van de Boten- en
Camperbeurs Gorinchem. Op 25 en 26
september zal dit jaarlijkse evenement
in een vernieuwde vorm plaatsvinden. In
tegenstelling tot voorgaande jaren zijn
deze editie alle deelnemende boten te
vinden op één locatie, namelijk in de
sfeervolle entourage van de historische
binnenstad. Daarbij verwacht de organisatie wederom een aantrekkelijke mix van
particulieren en bedrijven. Om dit te bewerkstelligen start zij een speciale actie met
YachtFocus en ANWB Waterkampioen.
Naast de promotie in de print en online
media, waardoor ongetwijfeld méér watersporters de beurs zullen bezoeken,
profiteren particuliere deelnemers van een
aantrekkelijk extraatje. Wie de boot vóór 18
augustus 2015 inschrijft, krijgt een gratis
advertentie in het septembernummer van
YachtFocus Magazine en het oktobernummer van de Waterkampioen. Daarbij staat de boot ook vier maanden lang
op de websites YachtFocus.com en
ANWBwatersport.nl en op de zojuist geïntroduceerde YachtFocus Botenapp. Nog
interessanter is het aanbod voor deelnemers die zich vóór 1 juli 2015 inschrijven.
Deze boten worden namelijk ook in het
augustusnummer van YachtFocus Magazine en in het septembernummer van de
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werven nam Vanclaes in februari deel aan
de Helsinki International Boat Show. Stian
Duijvelaar van Vanclaes: “Scandinavië
is voor ons een gebied waar wij met de
boottrailers van Vanclaes veel kansen zien.
De veel hardere winterse omstandigheden,
het vele zoute water, maar ook de grotere
afstanden die men in landen als Noorwegen, Zweden en Finland met een
boottrailer aflegt, maken dat er vraag is
naar kwalitatief hoogstaande, veilige en
duurzame producten. Daarbij is Finland in
het bijzonder één van de grootste watersportlanden ter wereld. We vinden er niet
alleen talrijke vaargebieden, maar ook talrijke bootbouwers en boothandelaren. Wij
bieden met onze boottrailers, gemaakt
van materialen zoals RVS, iets compleet
anders. In deze markt zijn wij dan ook een
welkome aanvulling op wat er al reeds
tientallen jaren bestaat. “

Waterkampioen gepromoot. Boten- en
Camperbeurs Gorinchem is een prachtig
buitenevenement in de Gorinchemse
binnenstad waar zowel bedrijven als particulieren een nieuwe of tweedehands
boot of camper kunnen (ver)kopen.
De jaarlijkse beurs wordt gehouden
in en rondom de Lingehaven (boten)
en het terrein Buiten de Waterpoort
Gorinchem (campers). Voor bezoekers
is de toegang tot de beurs gratis.
Meer informatie over de beurs en
de deelnametarieven zijn te vinden op
www.botenencamperbeursgorinchem.nl.
Boten- en Camperbeurs Gorinchem
www.botenencamperbeursgorinchem.nl

Boottrailerfabrikant Vanclaes uit Alphen
aan den Rijn heeft zijn entree in Finland
gemaakt. In Nederland heeft de met de

DAME award bekroonde trailer zich al
bewezen, in Finland ziet de fabrikant een
nieuwe markt. Om hier meer bekendheid te

Vanclaes boottrailers
T: 0172-200100
www.vanclaes.com

Nieuwe showroom voor Henk Jan Watersport in Workum

Bouwe Bekking en Wouter Verbraak
openen HISWA 2015

Bouwe Bekking, schipper van het Nederlandse Volvo Ocean Race Team Brunel, en navigator Wouter Verbraak openen op woensdag 11 maart de HISWA
Amsterdam Boat Show 2015 in de
Amsterdam RAI. Dat gebeurt traditioneel
met het luiden van de HISWA Verenigingsbel. Bouwe Bekking zal de opening via een livestream vanuit Auckland
digitaal bijwonen. Wouter Verbraak is er

Nederlandse boottrailerfabrikant Vanclaes
nu ook actief in Finland

in levende lijve en zal ook in het Zeiltheater op de beurs aanwezig zijn. Hier zal
hij spreken over riffennavigatie in matig
gekarteerde gebieden en de ‘inzoomproblematiek’ van digitale kaarten. Na de
onfortuinlijke rif-crash van Team Vestas
gedurende de tweede etappe van de Volvo Ocean Race zijn hier veel vragen over
en bezoekers krijgen hier de mogelijkheid
om direct vragen te stellen. Ook vindt de
HISWA Zeilboot-, Motorboot- en Product
van het Jaar uitreiking plaats. De HISWA
Amsterdam Boat Show wordt van 11 tot
en met 15 maart 2015 gehouden in de
Amsterdam RAI.
HISWA Amsterdam Boat Show
T: 020-5491212
www.hiswarai.nl
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Henk Jan Watersporttechniek pakt de
jachtmakelaardij professioneler aan dan
ooit. Naast de jachthaven, de technische
service, inbouw- en reparatieservice en
winterberging, beschikt de makelaardij van
Henk Jan Watersporttechniek / HollandBoat.nl nu ook over een eigen verwarmde
showroom. Hier worden de nieuwe Atlantic
Motoryachts en Timeless motorjachten gepresenteerd, maar ook goed onderhouden
gebruikte motorjachten van deze merken.
Daarnaast is er ruimte voor andere gebruikte motorjachten en zeiljachten. Het huidige
aanbod bestaat uit onder meer een Bavaria
36, Valkvlet, Da Vinci 34-er, Meanderkotter
1640, Antaris Mare Libre en een Storebro
25, maar het Workumse bedrijf geeft aan
op zoek te zijn naar meer werfgebouwde
jachten voor in de verkoop. Henk-Jan de
Jong: “Onze makelaardij biedt jachteigenaren de mogelijkheid om te blijven varen
terwijl het schip optimaal ter verkoop wordt
aangeboden. De aangeboden schepen
plaatsen wij in de showroom. Zeilboten met
staande mast worden buiten de showroom
opgesteld. Als u een paar weken wilt varen,

Voor nieuws over
zeilboten zie pagina 36

dan een reguliere jachtbemiddelaar.”
Henk Jan Watersporttechniek /
Holland Boat.nl
T: 0515-541131
www.hjwatersport.nl
zorgen wij ervoor dat uw schip in het water komt te liggen. Bij terugkomst gaat het
schip de showroom weer in. Hiervoor berekenen wij als courtage geen hogere kosten

Voor nieuws over sportboten en
sloepen zie pagina 78
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Kijk voor meer watersportnieuws op:

Voor nieuws over
motorboten zie pagina 92
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