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Dit voorjaar kreeg het volledig aange-
paste rolstoeljacht de ARON van de 
SAWF (Stichting Aangepaste Watersport 
Friesland) zonnepanelen op haar kajuit. 
De zes Panasonic panelen leveren maar 
liefst 40 Ampère. De panelen werden 
aangebracht door Aqua Solar. Dit bedrijf 
in Sneek is gespecialiseerd in het inte-
greren van zonnenergie op boordsyste-
men van schepen. Met deze aanpassing 
geniet men op het water optimale vrijheid 
en wordt de watersporter onafhankelijker 
van stroompunten op de wal. Overnach-
ten in de natuur kent zo goed als geen 
beperkingen meer. De SAWF is trots dat 
met deze voorziening mensen met een 
beperking nog meer vrijheid dan voor-
heen kunnen genieten op het water. De 
noodzaak om met de ARON elke dag een 
‘stroom-tap-punt’ op te zoeken opdat de 
lift of de koelkast het blijft doen, is voor-
bij. De investering van de zonnepanelen 
werd mogelijk gemaakt door een gift van 
de Vrienden van de ARON. 

Aqua Solar
T: 0515-431920
www.aquasolar.nl
www.sawf.nl

Als watersporters met 40 jaar ervaring 
zochten de bedenkers van Dockmate al 
geruime tijd naar een betaalbaar draad-
loos systeem waarmee alle motorfuncties 
gemakkelijk bestuurd kunnen worden. Ze 
vonden het niet op de huidige markt en 
daarom ontwikkelden zij dit zelf, vanuit 
het moederbedrijf PPA-Electronics. Het 
resultaat is een uiterst betrouwbaar pro-
duct waarmee elke schipper zijn schip 
single handed kan afmeren. Met de top-
pen van de vingers bedient men feilloos 
de motor(en) en scheepshoorn. Het sy-
steem kan modulair uitgebreid worden 
met de boegschroef, hekschroef en het 
ankerlier. Het Dockmate systeem kan 
geplaatst worden op alle boten voorzien 
van een elektronische motorbediening, 
ongeacht het type of de lengte van het 
jacht. De zender wordt bij voorkeur om 
de hals gedragen, is waterproof en wan-
neer het onverhoopt in het water valt, 
blijft het drijven. Deze zender stuurt een 
gecodeerd signaal naar de ontvanger die 
gemonteerd wordt achter het dashbord. 
Dit signaal reikt tot 50 meter ver. Omdat 
elke Dockmate uniek is, zal het niet ver-
stoord worden door een andere Dock-
mate. Bediening is gemakkelijk, precies, 
veilig en betrouwbaar. Glipt het toestel uit 
uw handen, dan worden alle systemen 
ogenblikkelijk in neutraal geschakeld. 
Het systeem kan binnen één dag op de 
boot geïnstalleerd worden, daarbij wordt 
het systeem ook meteen uitgebreid ge-
test. De richtprijs voor een Dockmate is  
€ 2.500,-, dat is inclusief plaatsing.

Dockmate
T: +32 (0)16-465447
www.dockmate.eu

Aqua Solar in 
Sneek levert 
zonnepanelen 
aan rolstoelboot

Dockmate: 
draadloze 
bediening 
van alle 
motorfuncties

Het team van De Boarnstream bestaat 
uit een kleine, hechte groep enthousi-
aste vrouwen en mannen. Begin maart 
is daar de nieuwe Meewerkend Voor-
man Yachtservice Arjen Willemsen bij-

De Boarnstream benoemt nieuwe 
Meewerkend Voorman Yachtservice

gekomen. Collega Marcel de Jonge is 
nu verantwoordelijk voor de nieuwbouw 
schepen van de werf in Jirnsum. Sinds 1 
maart 2015 is Arjen Willemsen contact-
persoon voor de Yachtservice bij Jacht-
werf de Boarnstream. Vragen over de 
winterstalling en reparaties kunnen voort-
aan aan hem gesteld worden via 0566-
601435 of arjen@boarnstream.com.

 
De Boarnstream
T: 0566-600828
www.boarnstream.com

Tradities moet je handhaven, zo vinden ze 
in Terherne. Dat geldt zeker voor de ope-
ning van het watersportseizoen tijdens het 
paasweekend. Want ook nu Pasen heel 
vroeg valt en nog lang niet iedereen zijn 
boot in het water heeft liggen, is Terherne 
klaar voor het nieuwe seizoen. Dit jaar zijn 
er weer vele activiteiten, verspreid over 
meerdere dagen. Het hele weekend liggen 
er Klassieke Schepen te koop bij Terherne 
Haven. Vorig jaar alleen houten schepen 
van de Noordelijke Houtbouwers, maar 
nu ook klassiekers van andere makelaars 
en van particulieren. Daarbij doet Terher-
ne mee aan de Friese Boten Opstapdag. 
Deze is op zaterdag 4 april en in Terherne 
wordt dat op paasmaandag nog eens 
overgedaan. Doel is om mensen kennis 

Terherne opent seizoen feestelijk 
met Pasen

Tijdens de paasdagen van vrijdag 3 tot 
en met maandag 6 april 2015 organiseert 
Jachtmakelaardij De Valk de Paas Taxatie 
Actie. Tijdens deze unieke actie kunnen 
jachteigenaren voor slechts € 50,- De 
Paas Taxatie Bon kopen, waarmee tot en 
met 1 juni 2015 een officieel taxatierapport 
kan worden verkregen. Eigenaren met 
schepen vanaf 10 meter en niet ouder dan 
1995 en een Nederlandse ligplaats komen 

Unieke paasactie bij De Valk 
Yachtbrokers

voor deze actie in aanmerking. De Valk’s 
Paas Taxatiebon is aan te schaffen bij de 
vijf De Valk vestigingen in Nederland in Hin-
deloopen, Loosdrecht, Monnickendam, 
Sneek en Sint Annaland of via de website 
www.devalk.nl/taxatieactie. 

De Valk Yacht Brokers
T: 035-5829010
www.devalk.nl

te laten maken met varen, of het nu zeilen 
is of motorboot varen. De zeilboten varen 
vanaf Waterpark Terherne de Poelen op en 
de motorboten varen in het centrum vanaf 
de Oude Zandslootbrug. Terherne Haven 
ligt mooi centraal tussen deze twee loca-
ties in. Om het plaatje compleet te maken, 
stappen bezoekers gratis aan boord van 
de bekende Kameleonpraam die op za-
terdag en maandag vanaf de Oude Zand-
slootbrug langs Terherne Haven richting 
Waterpark Terherne en weer terug vaart. 
Tot slot is er op tweede paasdag een rom-
melmarkt met de traditionele modeshow 
en waterballen voor de kinderen.

Terherne Haven
T: 0566-652707, www.terhernehaven.nl

Kijk voor meer watersportnieuws op:

Volop waterrecreatie tijdens de 
ANWB Lentedagen op 18 en 19 april

In het weekend van 18 en 19 april 2015 
vinden voor het eerst de ANWB Lente-
dagen plaats in Recreatiegebied Bussloo 
in Wilp, Gelderland. Organisator ANWB 
presenteert de dagen als het eerste 
sprankelende lente-evenement als start 
van het buitenseizoen. U kunt er work-
shops volgen, de nieuwste fietsen en 
wandelschoenen uitproberen, testrijden 
op een motor, u laten informeren over de 
nieuwste trends en producten, meedoen 
aan het NK Tent Opzetten en genieten 
van optredens van onder andere de po-
pulaire boyband B-Brave. In deze rij met 

buitenactiviteiten mag ook de watersport 
niet ontbreken. Tijdens de ANWB Lente-
dagen worden er voor jong en oud wa-
teractiviteiten georganiseerd en is het bij-
voorbeeld mogelijk om te kanoën, te zeilen 
of in een waterbal het water over te lopen. 
Beide dagen is het evenement van 10.00 
tot 17.00 uur geopend, toegangskaarten 
(vanaf € 6,50 per persoon)  kunnen on-
line besteld worden. Meer informatie is 
te vinden op www.anwb.nl/lentedagen. 

ANWB
www.anwb.nl

Het organisatiecomité kondigt voor 
26 april 2015 de eenendertigste editie van 
de Open Watersportdag in Uitgeest aan. 
Ook dit jaar is er in het watersportdorp van-
af 11.00 uur van alles te beleven. Hoogte-
punt is de tweedehands botenbeurs waar 
onder meer Barnautica Yachting haar aan-
bod toont. Daarnaast zijn er aquabubles, 
rondvaarten met diverse soorten boten 
zoals een skûtsje, een snelle RIB en een 

31e Open Watersportdag in Uitgeest

stoomboot, een gezellige zeemansmarkt, 
een demonstratie van de Marine Road-
show, een Flyboard demonstratie, Micro 
Magic modelzeiljachtjes, een drakenboot 
demonstratie, duiken in een duiktank en is 
er een mogelijkheid tot zeilen en surfen.

Open Watersportdag Uitgeest
www.openwatersportdag.nl
www.barnautica.nl


