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Vink Jachtservice toont selectie
schepen op paasshow van
Warmenhoven Botenstalling

Vink Jachtservice stelt met de paasdagen een deel van haar aanbod gebruikte schepen tentoon tijdens de Open
Dagen bij Warmenhoven Botenstalling,
de voormalige locatie van Jachtwerf
Klaassen. Gedurende het jaar ligt het
aanbod van de Super Van Craft specialist verspreid over diverse locaties, maar
op 5 en 6 april komen de mooiere exem-

plaren samen op de Kniplaan 12 in Voorschoten waarmee de bezoeker meerdere
schepen op één dag kan bewonderen.
De show is beide dagen van 11.00 tot
16.00 uur gratis toegankelijk.
Vink Jachtservice
T: 071-5761005
www.vink-jachtservice.nl

Korvet 14 CLR benoemd tot
Motorboot van het Jaar

Nooit meer deinen,
rollen en slingeren
met het DMS
stabilisatiesysteem
Deinen, rollen, slingeren en zeeziekte behoren tot het verleden met het DMS-rotorsysteem dat binnen twee weken in vrijwel
ieder motorjacht kan worden ingebouwd.
Het rotorsysteem van DMS Holland is een
elektrisch slingerdempingsysteem voor
jachten tot 30 meter op basis van het
Magnus-effect; snel roterende cilinders die
afhankelijk van de draairichting een op- of
neerwaartse druk genereren en daarmee
de rolbewegingen sterk reduceren. Als een
schip niet of nauwelijks slingert kan er beter
koers worden gehouden en dat heeft weer
een positief effect op het brandstofverbruik.
Maar het DMS-rotorsysteem heeft nog
meer voordelen. Zo heeft het systeem ten
opzichte van de conventionele systemen
met vinnen een hogere slingerdemping, met
name bij lagere snelheden. Daarnaast kunnen de rotors worden ingetrokken waardoor
ze veel minder kwetsbaar zijn en minder
weerstand bieden. Het DMS-rotorsysteem
is uitermate geschikt voor reﬁtmontage. Het
totale inbouwtraject neemt niet meer dan 14
dagen in beslag. De compacte elektromotor
die het systeem aandrijft, is door zijn geringe
afmetingen probleemloos plaatsbaar in de,
vaak schaarse, ruimte in het schip. Verder
genereren de rotors geen stuureffecten en
daardoor kunnen zij op diverse plaatsen
onder het schip gepositioneerd worden,
wat de inbouwvriendelijkheid van het DMSrotorsysteem nog eens vergroot.
DMS Holland
T: 085-2010095
www.dmsholland.com

Bij de opening van de HISWA Amsterdam Boat Show 2015 op 11 maart, is
de winnaar van de HISWA Motorboot
van het Jaar verkiezing bekend gemaakt.
De jury koos de Korvet 14 CLR als
Motorboot van het Jaar. Juryvoorzitter
Van Wieringen: “Een goed geslaagde
combinatie van een zeewaardig schip en
ook snel als je wilt. De Korvet heeft een
erg leuke indeling en is mooi gebouwd.”
Verder noemt de jury de boot een eye

catcher met een ‘out of the box’ ontwerp en een mooie loungeruimte beneden. Naast de Korvet 14 CLR waren ook
de Aquanaut Andante 438, de Steeler
Panorama Flatfloor 46, de Vedette
Hollander Trend 32 en de XO 270 RS
Front Cabin genomineerd voor de prijs.
Deep Water Yachts
T: 070-4275049
www.deepwateryachts.com
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