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VOORWOORD

MOTOREN EN BOTEN...
k kan mij nog goed herin-
neren dat ik zelf voor het 
eerst op een boot ging 

vissen, in 1990 op het Brielse meer 
samen met Aad Kouwenberg, de 
oom van mijn toenmalige vriendin. 
Ik vond dit toen superspannend, het 
water op, avontuur! De sportvisheld 
van mijn jeugd, Bertus Rozemeijer, 
viste ook vanuit een boot en roofvis-
sen met de boot was toen een soort 
van heilige graal. Inmiddels zijn we 
30 jaar verder en vis ik nu al een 
jaar of 25 regelmatig met de boot en 
 bellyboot. Eerst met mijn vaste vis-
maat Carey van Kints in zijn knalgele 
With dromedile en sinds een jaar of 
12 met mijn eigen boot. 
Bootvissen is binnen de hengelsport 
een hobby op zich waar zo verschrik-
kelijk veel over te vertellen is, want 
buiten de boot en de motor komen 
hier voor de sportvisser nog zoveel 
andere dingen bij kijken. Diepte-
meters, elektromotoren, accu’s en 
trailers om zo maar een paar dingen 
te noemen. De heersende corona 
crisis is voor velen een vloek, maar 
voor de hengelsport is het een zegen. 
Nog nooit gingen er zoveel mensen 
vissen er werd er zoveel hengelsport-
materiaal verkocht en zit de verkoop 
van (vis)boten, trailers, motoren en 
bijbehorende elektronica duidelijk in 
de lift. 
Vissen en watersport zijn een van de 
weinige ‘corona proof ’ activiteiten 
die wij nog kunnen, mogen doen in 
deze crisis. En wij zien dit ook terug 
in onze interactie met onze lezers, 
de losse verkoop en abonnementen 

I

aanwas van onze magazines zijn nog 
nooit zo hoog geweest en ook het 
aantal bezoekers op www.beet.nl 
overtreft al onze voorgaande records. 
Ook gezien het feit dat beurzen in 
deze tijd een ‘no go’ zijn, is deze spe-
cial een goed alternatief, een goede 
informatiebron om te zien wat er 
allemaal nieuw is op het gebied van 
de bootvisserij. Op het moment van 
schrijven is het gehele  Publishing 
House team druk bezig met de laat-

ste loodjes voor de Boten & Moto-
ren special, en ik kan zeggen dat 
deze special een echt team-effort is 
geweest! Het resultaat zie je nu voor 
je, met heel veel informatie, varië-
rend van visboten, (elektro)motoren, 
fishfinders en navigatie tot bellyboten 
en trailers.
 
Heel veel leesplezier!

Alex Boom  �

61 BM Voorwoord 1.indd   61 04-11-20   18:59



BEET | DECEMBER 202062

Alumacraft heeft voor elk gebruik en budget een boot. Een van de boten die het meeste waar voor 

zijn geld bied is de Alumacraft Escape serie. Deze boot biedt alles wat je voor de Nederlandse 

omstandigheden zou kunnen wensen.

e eerste nieuwe visboot is 
een aanschaf die je niet 
over een nacht ijs laat 

gaan; je wilt natuurlijk geen miskoop 
doen en daarom is het belangrijk 
om te kiezen voor een merk met een 
goede reputatie. Alumacraft bewijst 
als sinds jaar en dag dat zij de num-
mer een zijn op het gebied van alu-
minium visboten. 

GESCHIEDENIS 
IN VOGELVLUCHT
Wat veel mensen niet weten is dat 
Alumacraft een van de oudste (sinds 
1893) én grootste botenfabrikanten 
van de wereld is met op dit moment 
16 verschillende modellen in meer-
dere maten. Het begon allemaal 
in 1893 toen Eugene Tetzlaff van 
Duitsland naar Amerika emigreerde 
en zich vestigde in Minneapolis. 
Daar begon hij een smederij onder 

J

ALUMACRAFT
EEN MERK MET HISTORIE

de naam Flour City Ornament 
Iron Company en ijzerconstructies 
voor de bouw maakte. Maar met 
de uitbraak van Tweede Wereld-
oorlog veranderde dit en zoals aan 
veel bedrijven werd gevraagd of zij 
producten voor de troepen konden 
maken. De smederij schakelde over 
naar vliegtuigonderdelen en alumi-
nium pontoons. Na de oorlog had de 
toenmalige Directeur Harry J. Neils 
de visie om, met het overschot aan 
aluminium en geschoolde alumi-
nium plaatwerkers, visboten te gaan 
maken En een jaar later, in 1946, 
was de naam Alumacraft geboren. In 
1996 werd er een mijlpaal bereikt en 
rolde de 500.000ste boot van de pro-
ductielijn.
Perfecte vaar- en drifteigenschappen
De Escape is een doorontwikkeling 
van de ervaring die Alumacraft heeft 
met het maken van boten en onder-

waterschepen. Het ontwerp van het 
onderwaterschip van de escape zorgt 
voor beter controle van de boot op 
lage snelheden (zeer belangrijk voor 
drifteigenschappen) en zorgt ervoor 
dat de boot sneller planeert. De kiel 
van de Escape is vervaardigd uit één 
stuk aluminium, hierdoor is het casco 
stijf en blijft hij ook bij hoge snelhe-
den goed varen. De sprayrails van de 
Escape zijn groter dan bij veel andere 
merken waardoor er minder water in 
de boot komt en je droog blijft ook 
als het water ruig is. Hier komt ook 
het belang van de 2xb constructie 
naar voren dit betekend dat de boeg 
van de boot is voorzien van een dub-
bele wand. Waardoor de boot beter 
bestand is tegen zware golven tegen de 
boeg. Bovengenoemde zijn ontwerp-
features, die het resultaat zijn van de 
jarenlange ervaring die Alumacraft 
heeft met het maken van boten. 

BOTEN & MOTOREN SPECIAL
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MEER INFORMATIE
Kijk voor meer info op: 
https://www.hetnoorden-watersport.nl
https://alumacrafteurope.eu

OERDEGELIJKE 
CONSTRUCTIE & 
COMPLETE UITRUSTING 
Een aluminium spiegel gemaakt 
van 3,6 mm dik aluminium zonder 
hout, die lichter en 130% sterker 
is dan traditionele spiegels waar 
hout in is verwerkt, twee stoelen, 
livewell van 76 liter met pomp en 
meer dan voldoende opbergruimte 
voor materiaal en hengels. Volledig 
uitgerust met tapijt (ook aan de bin-
nenkant van de opbergbakken!), met 
uitzondering van de vloer, hierop 
ligt antislip vinyl. Daarnaast is alles 
voorbereid voor diverse elektronica 
en accessoires. Ook is deze boot 
uitgerust met het alumatrac systeem 
voor hengelsteunen en accessoires 
waardoor je op elke plek je hengels 
kunt afsteunen en je meer bin-
nenruimte hebt in de boot. Dit is 
een aluminium extrursie profiel die 
gemaakt wordt door aluminium 
onder hoge druk door een vorm te 
persen, waarvan het gangboord van 
de boot wordt gemaakt. Hierdoor 
krijg je een oersterk profiel die de 
boot extra stijfheid geeft.
De boot zelf is geverfd met PU-
lak die ook in de auto-industrie 
gebruikt wordt. UV-bestendig en 

makkelijk schoon te maken, zelfs 
als de boot een aantal weken in het 
water heeft gelegen is de aanslag 
makkelijk te verwijderen.

TWEE VERSIES
De escape is verkrijgbaar in een 
16,5 voets versie (502 cm) en een 
14,5 voets versie (440 cm) in zowel 
tiller- als in console-besturing. De 
console versie is uitgerust met ‘no 
feedback steering’. Mocht je tijdens 
het varen met hoge snelheid om wat 
voor reden dan ook de grip op het 
stuur verliezen, dan verhindert dit 
systeem dat de motor kan omslaan 
door de druk van de voortstuwing. 
Ook hoef je hierdoor de motor niet 
vast te zetten tijdens transport op de 
trailer; de motor blijft in het midden 
staan zonder dat er kabels of banden 
gespannen hoeven te worden.

NIEUWSGIERIG?
Ben je benieuwd geworden naar de 
Escape? Ga dan even langs bij Het 
Noorden Watersport in Grootebroek, 
zij hebben verschillende uitvoeringen 
in hun showroom staan en kunnen 
je alle ins & outs vertellen van dit 
model en alle andere modellen van 
Alumacraft.  �

Escape 165 CS 

Escape 145 TL

Escape 145 CS

Escape 165 TL 

Voldoende opberg ruimte voorin. 

Ruimte voor hengels tot 

240 cm en gestoffeerd aan 

de binnenkant! 

Duidelijk en 

overzichtelijk console
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Een visboot; is dat iets voor mij? Of wanneer je van plan bent een boot aan te schaffen: waar 

begin je? Je zult al snel ontdekken dat er zoveel op de markt is, dat een keuze maken lastig 

wordt. Welk formaat boot heb je nodig? Welk materiaal? Wat is je budget? Een visboot koop je 

niet elke dag, dus de vele centjes die je neerlegt moeten wel juist besteed worden!

eker wanneer je voor het 
eerst een boot gaat kopen, 
dan is het verstandig om Z

VISBO0T KOPEN?
VEEL TE KIEZEN…

je af te vragen wat je nodig hebt. 
Om zomaar het bootaanbod op een 
hoop te gooien en daaruit te kiezen 

is als appels met peren vergelijken. 
Daarom een handleiding om deze 
groep vissers, en zeker ook de bootei-

Een eigen visboot; het biedt ongekende mogelijkheden 

en is de droom van veel vissers!
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genaren die aan een volgende stap 
denken, een beetje op weg te helpen.

WAAR GA JE VISSEN?
De eisen die je aan een boot stelt 
moeten zeker matchen bij de 
omstandigheden, lees: de viswate-
ren, waar je deze gaat gebruiken. De 
perfecte visboot bestaat niet! Vis je 
bijvoorbeeld enkel op kleine wateren? 
Dan is een boot van 3,60 meter al 
voldoende lang. Hier kun je prima 
met twee man in zitten, al heb je met 
een langere boot meer mogelijkhe-
den/ruimte. Polderstelsels, kanaaltjes 
en vaartjes kun je met zo’n klein 
formaat boot prima bevissen Groot 
is niet altijd beter qua vangen! Op 
kleine, ondiepe wateren kun je met 
een kleine boot, ideaal type platbo-
dem, op plekken komen waar vissers 
met grotere (deep-v vormige boten) 
niet kunnen komen. Zo kennen we 
een auteur die zich klem vangt aan 
snoek, simpelweg door met een 
kleine, lichte boot zich in de kleinste 
sloten te begeven…
Ga je ook of juist op forse kanalen, 
rivieren en grote plassen aan de slag, 
dan wordt vaak geadviseerd voor 
een boot van minimaal 4,50 meter 
te gaan. Hier speelt natuurlijk ook 
een stukje veiligheid mee. Ja, op een 
windstille dag kun je ook met een 
kleine boot op een grote plas vissen, 
maar doorgaans heeft de wind vrij 
spel in ons land en staat er al snel een 
flinke kabbel.
Ga je (uitsluitend) de zee op, dan 
zijn de omstandigheden vaak nog 
extremer. Denk aan golfslag, getijde, 
stroming en enorme zeeschepen die 
niet even voor je opzij kunnen gaan. 
Kortom, veiligheid is essentieel! De 
kleine bootvisserij is populair; met 
zeer stabiele, polysterboten van tus-
sen de 5 en 7 meter gaat men de 
Oosterschelde, Grevelingen en de 
kustzone van de Noordzee op. Maar 
voor wateren als de Westerschelde en 
de open Noordzee is een grotere boot, 
formaat charterboot van bijvoorbeeld 
10 meter, echt noodzakelijk!

WELKE VORM BOOT?
De onderkant van de boot is bepa-
lend voor enkele belangrijke eigen-
schappen. We onderscheiden boten 
met een v-bodem en een platbodem.
Een zogenaamde platbodem is bij 
uitstek geschikt op ondiepe, kleinere 
wateren. In vergelijk met andere 

Stem het 

formaat en 

type boot af 

op het water 

dat je bevist.

Met een v-bodem kun je sneller varen!
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vormen boten hebben deze minder 
goede koers- en drifteigenschappen. 
Geen paniek, want deze eigenschap-
pen, en flink doorvaren, heb je hier 
vaak niet nodig of kan/mag ook vaak 
niet.
Boten met een v-bodem houden 
beter hun koers en hebben goede 
drifteigenschappen. Je kunt hiermee 
ook sneller varen. Allen criteria die 
op groot water van toepassing zijn!

WELKE MATERIALEN
EN WAAROM?
Grofweg kunnen we de meeste visbo-
ten opdelen in aluminium en kunstof 
polyester boten. Vanzelfsprekend 
beschikken beide materialen over 
specifieke eigenschappen en voor- en 
nadelen.
� Aluminium. In vergelijking met 
polyester wordt het eigen gewicht 
laag gehouden. Je hebt dus relatief 
minder pk’s nodig, wat scheelt in de 
portemonnee. Bij een gelaste boot 
kunnen soms scheurtjes ontstaan op 
de lasnaad. Ook bij een met klink-
nagels ontworpen boot kan er zo’n 
nagel losraken. Let wel, dit gebeurt 
nagenoeg alleen bij verkeerd gebruik, 

want aluminium boten zijn behoor-
lijk hufter-proof! In zo’n situatie kun 
je dit niet zelf repareren, maar moet 
een vakman worden ingeschakeld.
� Polyester. Is doorgaans zwaarder 
dan aluminium, waardoor je een 
relatief zwaardere motor nodig hebt. 
Het bevat geen metalen, dus kan 
niet corroderen op zout water. Zeer 
makkelijk in onderhoud. Voor kleine 
reparaties hoef je niet naar een vak-
man, maar kun je zelf met speciale 
plamuur en gelcoat aan de slag.

INRICHTING EN AFBOUW
Ook op dit punt is er een wereld van 
verschil, zeker voor je portemonnee! 
Je kunt het zo gek (luxe en duur) 
maken als je zelf wilt… Een ‘kale’ 
boot kun je naar eigen inzicht en 
budget (laten) inrichten. Je kunt ook 
gaan voor een boot die min-of-meer 
gebruiksklaar is. Enkel overwegingen: 
ga je voor de besturing voor een con-
sole met stuur of bedien je de buiten-
boordmotor met de knuppel. Wil je 
als elektromotor een front- of back-
troller en hoe wil je deze bedienen? 
Volstaat één dieptemeter(scherm), of 
wil je op meerdere plekken een unit 

hebben staan? En heb je een zeer uit-
gebreid toestel nodig met de moge-
lijkheid van bijvoorbeeld sidescan, 
live maken van dieptekaarten, of is 
dat overbodig? Hoe komt de bootin-
deling er uit te zien? Er zijn prachtige 
voorbeelden waarbij opbergvakken 
schitterend zijn weggewerkt, net 
zoals  kabels en accu’s voor de elek-
tronica, waardoor een ‘werpplateau’ 
ontstaat waarop je kunt staan of 
een stoel kunt monteren. Hoeveel 
stoelen, moeten deze verplaatsbaar 
zijn? Hengelhouders, accessoires voor 
action camera-bevestiging?  Het kan 
allemaal. Een ongeluk schuilt in een 
klein hoekje, dus overweeg ook red-
dingsvesten, een anker, ehbo-doos, 
brandblusser en grijplijnen.

WAAR GA JE DE 
BOOT STALLEN? EN 
ONDERHOUD?
Ook niet geheel een onbelangrijk 
punt. Je hebt jachthavens waar boten 
jaar in jaar uit in het water liggen, 
maar het is echt beter voor de levens-
duur en onderhoud om de boot op 
de kant te stallen. Heb je zelf een 
garage/stalling waar de boot in past? 

De mogelijkheden wat betreft afbouw zijn bijna eindeloos. Ga je bijvoorbeeld 

voor een besturing middels console? Waar plaats je de dieptemeter(s) en hoe 

berg je de hengels op?

64 BM Visboten 4.indd   66 04-11-20   19:00



67BEET | DECEMBER 2020

Of ga je deze op een oprit zetten met 
een afdekzeil?
Je kunt de boot ook ergens (binnen) 
laten stallen. Ook daar hangt weer 
een prijskaartje aan vast, maar vaak 
ben je wel verzekerd van veilige en 
bewaakte stalling. En hoe ga/kun je 
de accu’s van dieptemeter(s) en even-
tuele elektromotoren opladen? Hoe 
je het wendt of keert; met stalling op 

locatie ben je iets minder flexibel, het 
kost je vaak extra tijd met ophalen en 
wegbrengen.

KAN JE AUTO JE DROOM- 
BOOT TREKKEN?
Ten eerste is het belangrijk om op 
te zoeken welk gewicht je auto vol-
gens de wet mag trekken. Dit is het 
gewicht van trailer plus boot. Dit 

Een werpdek zowel voor als 

achter in de boot - het is mogelijk, 

maar er hang weer een extra 

prijskaartje aan!

varieert per model auto en is te vin-
den op het kentekenbewijs. Hierbij 
wordt een onderscheid gemaakt tus-
sen een geremd gewicht (trailer met 
remmen) en een ongeremd gewicht 
(trailer zonder remmen). Let er op 
dat de classificering van de trailer 
wetsbepalend is. Stel dat je auto 600 
kg mag trekken, dan mag je niet een 
750 kg geclassificeerde trailer trekken, 
ook al weegt de gehele combinatie 
550 kg.
Ten tweede is het trekken van een 
gewicht op een vlakke weg iets anders 
dan veilig een boot op een helling 
traileren. Hier komen andere krach-
ten bij kijken en je dient dus zeker 
wat reserve pk’s te hebben om vanuit 
stilstand op een natte, glibberige-
helling, met soms de wielen van de 
trailer onder water, weg te kunnen 
rijden. Je hebt minimaal 90 pk nodig, 
maar dit is geheel afhankelijk van het 
gewicht van de combinatie. Let hier 
goed op om onaangename verrassin-
gen te voorkomen!

Kortom, ga bij de keuze van een vis-
boot niet over één nacht ijs en laat je 
goed informeren! �

Naast het vissen zelf neemt stalling en onderhoud ook 

tijd in beslag: past dit in je drukke agenda?
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De CEO van Finval Boats is bij de redactie geen onbekende. Aleksandr Amm bouwde reeds een 

jarenlange ervaring op met het verkopen en bouwen van boten. Een botenman pur sang, die niet 

alleen het sportvissen een warm hart toedraagt, maar ook een liefhebber is van stevige boten met 

een hoog vrijboord. Boten die niet bang zijn voor een golfje en een bries, en gewoon op het water 

blijven waar andere boten de trailerhelling opzoeken. Met Finval Boats gaat hij nog een stap verder… 

FINVAL BOATS
VOOR DE HARDCORE BOOTVISSER

Komt nog eens bij dat de geboren 
Oekraïner de weg kent naar de beste 
werven waar het vakmanschap hoog 
in het vaandel staat. Met Finval Boats 
timmert hij opnieuw aan de weg.

CONSTRUCTIE
De filosofie van Finval Boats is dat 
de duurzaamheid en jarenlange per-
formance van een boot in de eerste 
plaats is gebaseerd op de sterkte van 
de constructie ervan. Het ‘skelet’ van 
de boot bepaalt niet alleen de sterkte 
en de vaareigenschappen, maar ook 

Daar wil je mee gezien worden bij de pomp…

oegegeven, die paar snelle 
proefvaarten op een kalme 
Grevelingen en een woelige 

Noordzee gingen destijds niet zonder 
de nodige prikkels in de maagstreek en 
weggewaaide hoofddeksels, maar het 
leverde prachtige foto’s op. Op andere 
foto’s van Aleksandr’s boten zien we 
visboten die op volle snelheid van de 
golven loskomen en toch heelhuids en 
zonder kleerscheuren bij de trailerhel-
ling terugkomen alsof er niets aan de 
hand is. Kortom, met de ambities van 
deze botenbouwer zit het wel goed. 

T
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de veiligheid, het drijfvermogen en 
de stabiliteit. Bij Finval wordt niet 
bezuinigd op deze basis, omdat die 
zich op de lange duur nu eenmaal 
uitbetaalt. Vandaar het unieke ‘endu-
rance’ systeem, vertaald naar het con-
cept ‘Finval Hull Durability’ (FHD).

ONZINKBAAR
Een ander opvallend kenmerk bij 
Finval Boats is het drijfvermogen, of 
beter gezegd: de onzinkbaarheid! Het 
eerder genoemde skelet van de boten 
kent een vlechtwerk van vakken die 
worden opgevuld met kwaliteits 
schuimblokken, afgewerkt met twee-
componentenlijm en een laag water-
afstotend polystyreen (piepschuim) 

zodat inlopend water geen vat heeft 
op het drijfvermogen van dat schuim. 
In de praktijk heeft Finval de dege-
lijkheid hiervan bewezen door een 
Finval 555 FishPro testboot (waar-
van eerst het elektrisch deel en de 
brandstof was verwijderd om schade 
en watervervuiling te voorkomen) te 
verzwaren met zakken zand en meer-
dere opvarenden, en vervolgens met 
water vol te spuiten. Het resultaat is te 
zien op het Finval Boats YouTubeka-
naal en toont aan dat de FishPro zelfs 
onder deze extreme belasting van 
gewicht en water niet zinkt maar aan 
het wateroppervlak blijft hangen en 
zelfs stabiel blijft dankzij de plaatsing 
van de schuimblokken. Een dergelijk 

De bouwers achter de Finval boten, 

in het midden vooraan Aleksandr.

FINVAL HULL DURABILITY
Het FHD concept bestaat uit de volgende kenmerken:
� Een sterk uniek profiel
� Een sterke en lichte vloeropbouwconstructie 
� Dubbele kielversterkingen met een uniek profiel
� Extra stijfheid door de platform constructie
� Afwerking van de romp met 3-4 mm dik zeewaardig aluminium
� 10 jaar garantie op de aluminium buitenzijde van elke Finval

De 475 Evo heeft een werpdek van 193 cm breed.

Dit is wel een hele comfortabele oplossing op de 

550 Evo. En je houdt nog ruimte over om te vissen!

De Rangy is er in een tiller- en 

een console uitvoering.

In de compacte console van de Rangy kun je twee sonar apparaten kwijt!

voorval hoop je zelf nooit mee te 
maken, maar het is een sterk staaltje 
van Finval’s constructie op gebied 
van veiligheid en het werkt zeker als 
verkoopargument wanneer je graag 
op groot water vist en niet bang bent 
van een pittige bries of een beetje 
golfhoogte.

BOTEN
Met een zevental specialistische boten 
in vier categoriëen – Sport Angler, 

BEET | DECEMBER 2020
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FINVAL 510 
RANGY (SC)
De Finval 510 Rangy meet 510 cm 
in de lengte en is 190 cm breed. 
De bodem is van 3 mm aluminium, 
de zijkanten eveneens van 3 mm. 
 Drooggewicht 420 kg. Tankinhoud 43 
liter. Voor 40-60 pk motoren. In tiller 
en console uitvoering.

FINVAL 555 
SPORT ANGLER
De 555 Sport Angler heeft een 
lengte van 550 cm en een breedte 
van 228 cm. De bodem is van 4 mm 
aluminium, de zijkanten van 3 mm. 
 Drooggewicht 760 kg. Tankinhoud 
150 liter. Maximaal 150 pk.

FINVAL 505 FISHPRO
De Finval 505 FishPro meet 505 cm in de lengte en 
is 210 cm breed. De bodem is van 4 mm aluminium, 
de  zijkanten van 3 mm. Drooggewicht 625-675 kg 
( afhankelijk van de configuratie). Tankinhoud 88 liter. 
Maximaal 70-100 pk.

FINVAL 555 
FISHPRO
De Finval 555 FishPro meet 555 cm 
in de lengte en is 228 cm breed. De 
bodem is van 4 mm aluminium, de 
 zijkanten van 3 mm.  Drooggewicht 
760 kg. Tankinhoud 125 liter. 
 Maximaal 150 pk.

FINVAL 475 EVO
De Finval 475 Evo meet 472 cm in de 
lengte en is 212 cm breed. De bodem 
is van 3 mm aluminium, de zijkanten 
eveneens van 3 mm. Drooggewicht 
510 kg. Tankinhoud 53 liter. Maximaal 
60-70 pk.

FINVAL 550 EVO
De Finval 550 Evo meet 550 cm in de lengte en is 
230 cm breed. De bodem is van 4 mm aluminium, de 
 zijkanten van 3 mm. Drooggewicht 680 kg. Tankinhoud 
97 liter. Maximaal 115 pk.

Zowel in tiller als console met een 
zee aanruimte!

FishPro, Evo en Rangy - is Finval 
Boats sterk aanwezig in het sportvis-
segment. Door zich te concentreren 
op deze specialisten onder de boot-
vissers, die zowel het zoete als zoute 
water niet schuwen, wekt het merk 
direct de interesse van de doelgroep 
die op zoek is naar een sterke boot die 
jarenlang meegaat en op alle fronten 
uitblinkt. Zij zitten goed bij Finval. De 
constructie van de Finvals is uniek en 
bij de opbouw is over elke vierkante 
centimeter nagedacht. Zodoende 
zijn de Finvals gebouwd voor lang-
durig gebruik en zul je ze niet gauw 
tegenkomen op Marktplaats of bij 
aanbieders van tweedehands boten. 
‘Je bouwt een band op met deze boot 

en je gaat van hem houden’, zei ooit 
een van de Finval gebruikers. Een 
 veelzeggende uitspraak. 
Wie geïnteresseerd is in deze unieke 
visboten, moet zeker de website 
https://finvalboats.com eerst raad-
plegen met alle details en ins en outs. 
Vergelijk dan meteen welke standaard 
inrichting en accessoires de modellen 
leveren en welke opties er allemaal 
mogelijk zijn. Zoals bij de echte 
 custom-built boten is alles bespreek-
baar en werkt men met korte 
 lijnen naar de werf en de bouwers. 
Bovendien, vraag dat maar aan CEO 
Aleksandr Amm, spreekt men de taal 
van de sportvisser en zit je meteen op 
de juiste golflengte.  �

https://finvalboats.com

https://www.facebook.com/
alphamobilemarine
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Veel bootvissers kiezen voor een boot op een trailer. Daarmee ben je zo vrij als een vogel en zit je 

niet vast aan één water. Kies je voor een trailer, dan is het natuurlijk wel zaak om voor kwaliteit te 

gaan. Sterker nog, dit is van levensbelang. 

BOOTTRAILERS
VEILIGHEID VOOROP!

et als in iedere branche heb je 
ook in de trailermarkt een aantal 
gerenommeerde merken. Merken 

die naam en faam hebben opgebouwd. Een 
huidige trend is dat bepaalde trailerfabrikan-
ten hun modellen afstemmen op bepaalde 
bootmerken. Zo hebben behoorlijk wat 
botenmerken hun eigen trailer. Echt maat-
werk dus, de boot zit dan als gegoten. 
Een goede trailer gaat jarenlang mee. 
Natuurlijk zit er behoorlijk wat prijsverschil 
tussen verschillende trailers. Een goed advies 
is om echt even op onderzoek uit te gaan, 
voordat je tot de aanschaf over gaat. Stel je 
zelf daarbij zeker ook de vraag waarom die 
ene trailer duurder is dan de ander. Geloof 
maar, dat is meestal niet voor niets. 

WELKE TRAILER?
Belangrijk voor ons vissers om te weten 
is dat er feitelijk twee soorten trailers zijn, 
de frametrailer en de trailer met kielbalk, 
geremd of ongeremd. Een ongeremde trailer 
is in de meeste Europese landen wettelijk 

N

gelimiteerd tot 750 kg. Dit wil zeggen, als 
je de hele combinatie op de weegschaal zet, 
mag die de 750 kg niet overschrijden. 
Maar veel boten wegen, samen met de trai-
ler, accu’s, elektromotor etc. al snel meer 
dan 750 kilo. Dan heb je dus een geremde 
trailer nodig, die meestal voorzien is van 
trommelremmen. Bij de betere trailers is de 
remkabel daarnaast waterdicht verbonden 
met de trommelrem. De trailers worden 

verder afgeveerd door een torsie-as; in deze 
as zitten rubbers opgespannen die er voor 
zorgen dat de trailer geveerd wordt. Bij de 
zwaardere trailers wordt dit gecombineerd 
met schokdempers.  
De trailer met kielbalk bestaat het langst. 
Deze bestaat uit een hoofdbalk waaraan een 
kader is bevestigd. Op dat kader is dan weer 
de as gemonteerd. Het kader kun je ver-
schuiven om de combinatie uit te balanceren 
en het juiste gewicht op de trekhaak te ver-
krijgen. Op de hoofdbalk zitten kielrollen, de 
kiel van de boot zal hier volledig op rusten. 
Op het kader zitten bovendien enkele rollen 
om de boot in evenwicht te houden en hem 
te centreren tijdens het traileren.
Een frame trailer bestaat uit één groot frame 
waaronder de as is bevestigd, met meestal 
nog enkele dwarsbalken in het frame ver-
werkt. De as is gemonteerd met beugels 
zodat ook deze verschoven kan worden. Met 
een dergelijke constructie komt de boot veel 
lager tussen de wielen te liggen ten opzichte 
van de trailer met kielbalk. Het resultaat is 
dat dit slag trailers relatief erg ‘baanvast’ is. 
Kanteltrailers maken het mogelijk om vanaf 
een kleine verhoging, toch je boot te kun-
nen traileren. Een extra punt van aandacht 
bij trailers is de lier. Laat deze altijd vervan-
gen voor een zwaarder model; beter over-
capaciteit dan net op het randje!  �

Meekantelende wielrollen 

op een moderne trailer.

Let ook op de banden, lagers en vering; 

dit wiel heeft oliegevulde lagers.

Een goede trailer is van levensbelang!
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Wat meer dan 20 jaar geleden als een hobby begon voor Jan en Debby Tinnemans, groeide uit tot 

de bouw van een reeks solide aluminium boten die inzetbaar zijn voor vele doeleinden. De  high-

end Tinn-Silver visboten zijn inmiddels een begrip onder sportvissers. Een Nederlands fabricaat 

dat tot op de centimeter op maat wordt geleverd.

TINN-SILVER
‘CUSTOM-BUILT’ VANUIT PASSIE

at goed is komt snel. De 
robuuste aluminium 
boten vielen direct op 

door hun onberispelijke kwaliteit 
en het vakmanschap waarmee deze 
werden gebouwd. Hierdoor kwa-
men ze in beeld als bijboot voor 
binnenvaartschepen, als boot voor 
overheidsinstanties zoals brandweer 
en reddingsdiensten, maar ook als 
visboot!

TWEE PASSIES SAMEN
En bij dat laatste zijn we aan het 
juiste adres bij Tinn-Silver directeur 
Jan Tinnemans. “Het mooiste is 
toch twee van mijn grootste passies 
te kunnen combineren”, aldus Jan. 
Inderdaad twee, want naast profes-
sioneel botenbouwer is hij ook een 
gepassioneerd visser. Een sportvis-
ser bovendien met een breed vizier, 
zowel qua vissoorten (tonijn, karper, 
snoekbaars, forel, meerval) als qua 
visgebieden. Zo viste hij met zijn 
eigenbouw boten al in Ierland, op de 
Middellandse Zee, maar ook op de 
vlakbij gelegen Maas. 

ONDERHOUDSARM
Door zijn eigen passie voor het 
vissen en de jarenlange ervaring 
in de ontwikkeling en productie 
van  aluminium visboten, slaagt hij 
erin om voor élk type visser een 
ideale visboot te bouwen. Wat alle 
Tinn- Silver boten gemeen hebben 
is de dubbele zelflozende bodem 
en het 4-5 mm zeewaterbestendig 
aluminium als onderhoudsarm en 
duurzaam bouwmateriaal. Maar 
voor de rest is geen enkele Tinn-
Silver dezelfde. De afmetingen van 
de modellen variëren van 3 meter tot 
10 meter lengte en meer. Verschil-
lende opties, zoals hengelhouders, 
GPS-fishfinder, tent en livewells zijn 
allemaal mogelijk, waardoor een 
Tinn-Silver visboot zonder over-
drijven ‘custom built’ genoemd mag 
worden!  �

W
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Vincent Tobé rijdt zijn Subaru met visboot-trailercombinatie langzaam achteruit de trailerhelling af, 

remt af en trekt de handrem aan. Onder zijn 460 cm lange opvallende Tracker boot bekijken we zijn 

nóg opvallender trailer; een Vanclaes Fishing 750. De wieltjes van het Gyro-rollersysteem op de trailer 

begeleiden de boot geruisloos naar het water wanneer Vincent langzaam de lier laat vieren. Klaar!

et is even wennen wan-
neer je een visboot te 
water laat gaan vanaf een 

dergelijke Vanclaes trailer. Waar tra-
ditionele trailers de boot dragen op 
kielrollers en zijsteunen, en het traile-
ren van een boot een tijdrovende klus 
is, daar klaart een Vanclaes trailer de 
klus in no-time. Er hoeft zelfs geen 
lichtbalk van de trailer afgehaald te 
worden. Op de open achterzijde is 
de achterverlichting aan de zijkanten 
gemonteerd, waardoor een snelle 

H

VANCLAES TRAILERS
MET MINDER GEEN GENOEGEN

manier van traileren is gecrëeerd 
- geholpen door het unieke kante-
lende Gyro-rollersysteem. Vanclaes 
directeur Stian Duijvelaar staat er 
goedkeurend bij te kijken en somt de 
genoemde voordelen nog eens op. 
Het zijn niet alleen varende sportvis-
sers die profiteren van zijn trailers, 
want tal van waterrecreanten en 
overheidsdiensten hebben inmiddels 
ook het gemak ontdekt van de solide 
rvs trailers met hun herkenbare 
oranje accenten. 

LOOPPLANK
Toen de eerste Vanclaes trailers zo’n 
jaar of 10 geleden verschenen, baarden 
ze flink wat opzien in het straatbeeld 

Vincent, Stian en Jordi bij de 

unieke automatische trailerhelling 

in Alphen aan den Rijn.

De unieke constructie met 

het Gyro-rollersysteem en de 

zijbalken met verlichting. 

Let op de rvs balken, de loopplank 

en afgeronde beugels. 

BOTEN & MOTOREN SPECIAL
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MEER INFORMATIE
Interesse voor een Vanclaes trailer? Kijk eens op 
www.vanclaes.com voor alle info of maak een afspraak voor 
deshowroom aan de Gnephoek 18 in Alphen aan den Rijn.

en rond de trailerhellingen. Alleen 
al vanwege het futuristische uiterlijk 
en al die meedraaiende wieltjes die 
de boot droegen, was er meteen veel 
belangstelling onder sportvissers. Bij 
nadere inspectie kwamen er nog meer 
voordelen tevoorschijn. De trailer 
was van roestvrijstaal; er was in het 
midden een loopplank waardoor je 
eenvoudig over de trailer heen en weer 
kon lopen; en er zaten oliegevulde 
wiellagers en waterdichte led-verlich-
ting op gemonteerd. Er ontbrak zelfs 
een lichtbalk aan de achterzijde en bij 
het binnenlieren van de boot zorgde 
het rollersysteem automatisch voor 
een perfect gecentreerde boot.

IN 22 LANDEN
Enfin, niet alleen het traileren verliep 
op rolletjes, maar ook zakelijk gezien 
ging het voor de wind. De relatief 
duurdere Vanclaes trailers raakten 
alom bekend en trokken een kopers-
publiek dat wat extra geld wilde uitge-
ven voor een Nederlands topproduct 
met onbesproken kwaliteit, service, 
gemak en comfort. Hiermee bewees 
Vanclaes dat er wel degelijk een markt 
is voor het hoge segment trailers, 
zowel in binnenland als buitenland. 
Inmiddels worden de Vanclaes trailers 
in 22 landen verkocht en kennen zelfs 
landen als Nigeria, Israël en IJsland 
een Vanclaes dealer.

VISITEKAARTJE
Vincent Tobé is een van de sportvis-
sers die als varend ‘visitekaartje’ van 
een Vanclaes trailer gebruik maakt. 
Gezien de lichte combinatie van zijn 
boot en zijn 50 pk Yamaha motor, 
kan hij vooruit met een ongeremde 
trailer en viel zijn keuze op de Van-
claes Fishing 750. Jordi Rakiman is 
een andere ‘prostaffer’ bij Vanclaes. 
Hij heeft een zwaardere Tracer visboot 
en maakt gebruik van een geremde 

Vanclaes Fishing 1350 met schokbre-
kers, een afgeleide van de populaire 
Vanclaes Excelleron trailers. Jordi was 
direct onder de indruk van het vak-
manschap en de professionaliteit bij 
Vanclaes. Wanneer we de showroom 
in Alphen aan den Rijn betreden, 
wordt dat in één oogopslag duide-
lijk. Als luxe auto’s staan de Vanclaes 
trailers hier uitgestald en kun je alle 
details bekijken en alle opties door-
spreken. 

CUSTOM-BUILT
Stian Duijvelaar geeft aan hoe 
belangrijk het is om de trailer op 
maat af te stellen voor jouw boot, 
zodat de combinatie perfect op elkaar 
is ingespeeld - met de juiste kogel-
druk op de trekhaak, goede wielen 
en een naadloos passend Gyro-
rollersysteem. De diverse PRO versies 
en opties in de showroom tonen wat 
er nog meer mogelijk is. Je kunt echt 
een keur aan opties en accessoires 
bijkopen zoals bijvoorbeeld een 
elektrische lier, reservewiel, loopplan-
ken en opbergboxen. Met een eigen 
fabricagehal, waar alle stappen van de 
productie gecontroleerd en door vak-
kundig personeel worden uitgevoerd, 
is het natuurlijk ook mogelijk om 
een volledig custom-built product 
te bestellen. Bij Vanclaes zijn het 
niet alleen maar duurdere luxueuze 
trailers, zeker niet. In de showroom 
staan ook de eenvoudige Vanclaes 
trailers voor zowel grote als kleine 
boten met kiel- en kimrollers die 
voor zeer concurrerende prijzen van 
de hand gaan; maar dan heb je nog 
altijd wél een kwaliteitstrailer van 
roestvrijstaal, met waterdichte lagers 
én waterdichte. Deze standaard ver-
sies zijn prijstechnisch verrassend 
betaalbaar en passend voor iedereen 
die een goede betrouwbare trailer 
zoekt!  �

De Tracer boot met geremde en 

geveerde Excelleron 1350 trailer 

van een tevreden Jordi. De fraaie showroom in Alpen aan den Rijn.

Het basismateriaal komt hier 

binnen in de fabriekshal.

En hier wordt het 

eindproduct afgebouwd.

Vissen met het vertrouwen van goed materiaal: 

Vincent Tobé kan erover meepraten…
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n het midden van de 20ste 
eeuw kwam Lowrance 
met een innovatie op 

hengelsportgebied die zijn weerga 
niet kende; de FISH-LO-K-TOR. De 
eerste fishfinder die met transistoren 
werkte en hierdoor ook portable was. 
Veel vissers noemde dit liefkozend het 

BOTEN & MOTOREN SPECIAL             

Met de nieuwe generatie apparatuur en software stelt Lowrance je instaat om de van je boot dé 

ultieme vismachine te maken, met de HDS Live als het kloppend hart van deze vismachine. 

ULTIEME VISMACHINE
MET LOWRANCE HDS LIVE

I kleine groene doosje. En nee, dit was 
niet een fishfinder met een scherm 
waarop je precies de vis en andere 
dingen onderwater kon zien, maar 
een ‘visvinder’ van het type ‘flasher’ 
die de diepte aangaf en of er zich vis 
bevond tussen bodem en boot.
In de periode 1959 en 1984 zijn er 

meer dan een miljoen FISH-LO-K-
TOR units verkocht, iets wat op zich 
zelf al laat zien wat voor revolutie dit 
was. Na 1984 volgden de innovaties 
in hengelsportelektronica elkaar snel 
op; van simpele schrijvende fishfin-
ders naar fishfinders met zwart/wit 
LCD scherm met enkel een eenvou-
dige transducer tot units met HD 
kleurenschermen en de mogelijkheid 
om schermen aan elkaar te koppelen 
en meerdere types sonar/transducers. 
Lowrance was in die tijd een van de 
koplopers op dit gebied, en loopt nu 
verder vooruit met hun nieuwe gene-
ratie apparatuur.

HDS LIVE: 
HET KLOPPEND HART
De Lowrance units en alle randap-
paratuur op je boot zijn aan elkaar 
te koppelen en kun je alles in een 
oogopslag zien of bedienen. Lees de 
status van je benzinemotor uit op 
je HDS, of plot een route en laat de 
boot deze zelf varen, dit is bijvoor-
beeld iets wat voor de zeebaarsvisserij 
op de wrakken een uitstekende optie 
is! Schakel snel tussen de verschil-
lende soorten transducers van Chirp 
sonar, Active Imaging en Fish Reveal 
tot LiveSight; een van de laatste 
nieuwe innovaties. Maar ook inte-
gratie van je VHF radio of gewone 
muziekradio bedien je allemaal van 
uit een centraal punt; je HDS Live! 

Wil je meer weten over hoe jij van 
je boot de ultieme vismachine kunt 
maken? Ga dan snel naar 
www.lowrance.com/nl-nl/ �
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Tekst & foto’s: Redactie

De huidige generatie dieptemeters is niet meer te vergelijken met de units van 10 jaar 

geleden, laat staan met de nog oudere modellen! De toegenomen functies geven je ongekende 

mogelijkheden, maar veel vissers worden hier ook door overrompeld. Gelukkig wordt door 

geavanceerde software de bediening steeds eenvoudiger en middels bijna foto-achtige weergave 

hoef je geen whizzkid meer te zijn om te begrijpen wat er zich onder water bevindt. 

FISHFINDERS & 
NAVIGATIE

ONGEKENDE MOGELIJKHEDEN!

BOTEN & MOTOREN SPECIAL

Met de nieuwste generatie 

dieptemeters komt een nieuwe 

onderwaterwereld in beeld!
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enk eens terug aan de 
eerste dag dat je een 
smartphone in han-D den kreeg. Wat was dat wennen en 

waarschijnlijk gaf het je het gevoel 
van ongekende mogelijkheden die 
je wellicht nooit onder de knie zou 
krijgen. Althans, dan spreken we 
voor de generatie die nog zonder is 
opgegroeid … De ‘oude garde’ liet 
zich destijds horen. “Dat heb je toch 
helemaal niet nodig jongens”. En 
nu? We kunnen en willen niet meer 
zonder! Deze vergelijking gaat min 
of meer ook op voor de nieuwste 
generatie dieptemeters. Laat je mid-
dels dit overzicht inspireren over de 
mogelijkheden.

HOE WERKT EEN 
DIEPTEMETER?
De transducer vormt het belangrijkste 
onderdeel van de dieptemeter. Verge-
lijk het met de stem en de oren van 
de vleermuis. Dit dier zendt zeer hoge 
tonen uit, die door obstakels gere-
flecteerd worden. De terugkerende 
geluidsgolven worden door de oren 
opgevangen. In de hersenen wordt uit 
deze reflecties een beeld van de omge-
ving gecreëerd. De transducer en de 
dieptemeter doen precies hetzelfde!

WAT ZIJN FREQUENTIES?
Transducers kunnen hoge en lage 
frequenties zenden en ontvangen. 
Lage frequenties (1) bereiken diepere 
waterlagen, daarbij worden kleinere 
objecten echter minder goed weerge-
geven omdat ze ‘tussen de golven door 
schieten’. Hoge frequenties (2) leveren 

veel kleine, elkaar snel opvolgende 
geluidsgolven op, die ook door kleine 
objecten gereflecteerd worden en die 
door het grotere aantal golven ook 
meer informatie bieden. Het is wel zo 
dat de hogere frequenties minder goed 
doordringen in diepere waterlagen, 
maar bij een zoetwater visserij speelt 
dit meestal geen rol!

WAT IS EEN KEGEL?
De frequentie van de transducer 
bepaalt hoe groot de hoek van de 
kegel wordt en dus hoeveel je van 
de bodem kunt zien. De standaard 
transducer geeft bij een frequentie 
van 200 kHz een hoek van 20 graden 
(A), bij 83 Khz een hoek van 60 gra-
den (A + B). In de regel geldt: hoe 
hoger de frequentie, des te kleiner is 
de kegel. Sommige transducers, zoals 
SideScan transducers, vormen echter 
uitzonderingen hierop. Zie kunnen 

Verschillende frequenties worden onder verschillende hoeken uitgezonden. Deze 

hoeken dienen slechts als illustratie.

Scherper? Zelfde gebied met 200 kHz (links) en 83 kHz.

C
B A B

C

De frequentie van de geluidsgolven wordt 

weer bepaald door de lengte van de golven.
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het water wordt, des te breder wordt 
de kegel, dit omdat de geluidsgolven 
zich door de grotere waterdiepte 
verder uitbreiden kunnen. Wanneer 
je diep wilt vissen, gebruik dan lage 
frequenties van 50 tot 83 kHz. Heb je 
behoefte aan veel details, gebruik dan 
hoge frequenties vanaf 200 kHz.

ALS EEN FOTO
Er bestaan transducers die met slechts 
een enkel frequentiebereik werken en 
ware alleskunners die niet alleen de 
tweedimensionale weergave aankun-
nen, maar ook CHIRP, DownScan en 
SideScan verwerken kunnen. 
Dus een sonar met de CHIRP-tech-
nologie zend een breed spectrum aan 
verschillende sonarfrequenties uit. Het 
resultaat zijn nagenoeg levensechte 
beelden met een veel hogere resolutie.

De geluidsgolven van de SideScan 

kaatsen terug van op de bodem 

liggende objecten en bereiken 

het gebied erachter niet. Om die 

reden ontstaat daar een schaduw.

SIDE SCAN
De twee weergavemogelijkheden 
Sidescan en Downscan snijden het 
water bij wijze van spreken in schijf-
jes door. De DownScan scant het 
gebied recht onder de boot, de SideS-
can de gebieden links en rechts daar-
van. Dankzijn hoge frequenties van 
meer dan 455 kHz worden fotorea-
listische beelden gemaakt. Bovendien 
maakt de SideScan het mogelijk om 
precies te zeggen waar zich een object 
in een bepaalde waterlaag of langs de 
bodem bevindt. Dankzij de SideScan 
kan je ook zien in welke richting je 
werpen moet! Wanneer je in open 
water op zoek bent naar scholen 
baars, dan kun je deze op die manier 
ook succesvol aanwerpen.

NAVIGATIE & KAARTEN
Was een ingebouwde GPS grofweg vijf 
jaar geleden nog een duurdere optie, 
tegenwoordig bezitten zelfs de betaal-

Ook gegevens over de waterstand en het getijde, soms 

heel belangrijke factoren voor het vangen op bepaalde 

stekken, zijn op sommige units op te vragen.

Nagenoeg levensechte foto-achtige beelden!

ook met hoge frequenties een brede 
kegel produceren; bijvoorbeeld bij 
455 kHz een hoek van 75 graden (C). 
Wat echter altijd geldt: hoe dieper 
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Je eigen dieptekaart maken door rustig heen-en-weer te 

varen en dit gelijk zien ontstaan op het beeldscherm!

Op zo’n groot water heb je wel iets 

nodig om naartoe te navigeren…

bare modellen een GPS-ontvanger. 
Hierdoor is het gebruik van kaarten 
en waypoints de standaard geworden. 
Met een diepte- en waterkaart (bij-
voorbeeld van C-Map, Navionics of 
LightHouse) kun je plekken op de 
kaart terugvinden en hier direct heen 
varen. Bij de moderne apparaten 
hoef je alleen maar een punt op het 
beeldscherm aan te tikken en vervol-
gens wordt er al een route aangege-
ven. Extreem simpel en nauwkeurig! 
Daarnaast geeft een waterkaart nog 
meer informatie: ondiepe waterge-
deelten, stenen of wrakken worden 
in de regel aangegeven. Bovendien is 
er informatie beschikbaar over toege-
stane vaarsnelheden, natuurgebieden 
of vaarverboden. 

WAYPOINTS
Waypoints zijn het geheugen op het 
water; je kunt er van alles mee mar-
keren. In eerste instantie vangsten, 
welke je middels symbolen/kleuren 
kunt ordenen op vissoort. Dankzij de 
waypoints heb je steeds weer een doel 
om naar toe te varen. Op die manier 
krijg je na enige tijd een fantastisch 
overzicht van waar bepaalde vissoor-
ten zich met regelmaat ophouden.
Daarnaast kun je obstakels in het 
water of gevaarlijke plekken, zoals 
dammen onder water, weergeven; om 
te voorkomen dat de boot bescha-
digd raakt. De moderne dieptemeters 
werken vrijwel allemaal met splits-
creen, wat erg praktisch is. Het komt 

Van boven, naar beneneden en van opzij: 

hele gebieden geven hun geheime prijs!

vaak voor dat je bij het verkassen 
nog een interessante weergave ziet, 
die later nog eens nauwkeuriger wilt 
onderzoeken. Met een tik op het 
beeldscherm kun je de plek markeren 
en opslaan.

ZELF EEN KAART MAKEN
Dankzij de combinatie van sonar 
en gps (en geavanceerde software) 
zijn er zelfs units die dieptekaarten 

kunnen genereren terwijl je vaart! 
Voor grote wateren bestaan er gede-
tailleerde waterkaarten, maar voor 
kleinere wateren zal je hier vaak 
tevergeefs naar zoeken. Deze moge-
lijkheid betekent een mijlpaal! Zelfs 
wanneer je een bepaald water al 
goed kent, zal je verbaasd zijn hoe-
veel oneffenheden er nog te vinden 
zijn die je nooit verwacht had! Deze 
onontdekte gebieden blijken dan ook 
nog eens vaak vis te bevatten, vis-
sen die je niet eerder gelokaliseerd 
had. Bovendien is een dergelijke, zelf 
samengestelde kaart nauwkeuriger 
dan de standaard kaarten die in de 
handel te koop zijn.  �
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BOTEN & MOTOREN SPECIAL

armin introduceert de 
STRIKER Cast - een uit-
werpbare fishfinder die 

draadloos sonarbeelden naar een 
smartphone of tablet stuurt. Geen 
boot? Geen probleem! De STRIKER 
Cast is een veelzijdige sonar die 
 vissers overal mee naartoe kunnen 

GARMIN
VEEL NIEUWS!

Al meer dan 30 jaar kenmerkt Garmin zich als voorloper op het gebied van GPS navigatie, fish 

finders, draadloze apparaten en applicaties. Garmin producten kenmerken zich door innovatie, 

betrouwbaarheid en gebruiksgemak. En dat gaat zeker op voor de STRIKER Cast: een draadloze, 

uitwerpbare fishfinder met veel mogelijkheden.

nemen. Je hoeft hem alleen maar uit 
te werpen op de locatie waar je wilt 
gaan vissen. Vissen en de bodem-
structuur komen zeer duidelijk in 
beeld op de gratis STRIKER Cast app, 
die compatibel is met zowel Apple® 
als Android™ apparaten.
De STRIKER Cast is ontworpen voor 

STRIKER VIVID FISHFINDERS
De nieuwe STRIKER Vivid fishfinders bieden met de toonaangevende 
 Garmin CHIRP traditionele sonar en CHIRP ClearVü en SideVü scan-
ning sonar technologie, de meest levendige onderwaterbeelden tot 
nu toe: zeven nieuwe kleurenpaletten maken 
het  makkelijker voor vissers om vis en 
 bodemstructuur te  onderscheiden. 

HD-VISKAARTEN
De Vivid serie wordt geleverd met een ingebouwde 
hooggevoelige GPS-ontvanger en kun je je eigen HD-viskaarten 
maken dankzij de ingebouwde Quickdraw Contours kaartsoftware. Of het nu een bekende of onbe-
kende plek is, met deze functie kun je eenvoudig kaarten met 30 cm-contouren maken en opslaan. 
Dankzij ingebouwde Wi-Fi kun je verbinding maken met de gratis ActiveCaptain® app1 om 
 waypoints op te slaan en smartphone meldingen direct op het scherm te ontvangen, inclusief 
 software-updatemeldingen voor de nieuwste updates.

De STRIKER Vivid serie is verkrijgbaar met een 4-, 5-, 7- of 9-inch kleurendisplay met twee 
 transducer opties, met en zonder SideVü, met adviesverkoopprijzen van € 249 tot € 699.

G gebruik in zoet of zout water (en zelfs 
voor ijsvissen) en levert uitstekende 
sonarbeelden in zowel ondiep als 
diep water - van minder dan 60 cm 
tot 45 meter. Het toestel kan draad-
loos sonarbeelden en watertempera-
tuur-gegevens tot 60 meter afstand 
streamen.

MAAK JE EIGEN 
DIEPTEKAART
De STRIKER Cast is beschikbaar met 
ingebouwde GPS waardoor vissers 
direct hun eigen kaarten kunnen 
maken met 30 cm-contouren. Daar-
naast kun je die geweldige visplek 
onthouden door gebruik te maken 
van Quickdraw Contours software, 
een gratis, eenvoudig te gebruiken 
tool waarmee je direct gepersonali-
seerde HD-kaarten kunt maken. De 
verzamelde gegevens kunnen worden 
opgeslagen in de STRIKER Cast app 
en vissers kunnen de verzamelde 
Quickdraw Contours gegevens en die 
van andere gebruikers uit Garmin’s 
Quickdraw™ Community uploaden, 
downloaden of inzien.

LICHT EN DUURZAAM
De STRIKER Cast is gemakkelijk 
te gebruiken. Hij is lichtgewicht en 
duurzaam gebouwd en kan eenvou-
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GT56 EN GT36 TRANSDUCERS
Garmin introduceert de GT56 en GT36, de nieuwste transducers die Ultra 
High-Definition (UHD) ClearVü en SideVü scanning sonar bieden met 20% meer 
bereik en drie frequenties voor topprestaties met een verbeterde helderheid.
Met meerdere sonar-frequenties kunnen vissers eenvoudige aanpassingen 
maken voor de wateren die ze bevissen. Zowel de GT56 als de GT36 leveren 
455 kHz, 800 kHz en 1.000 kHz voor betere scanning-prestaties op verschil-
lende dieptes. Ze ondersteunen ook Garmin’s nieuwe scanning sonar 
kleurenpaletten met hoog contrast, waardoor het gemakkelijker wordt 
om vis van structuur te onderscheiden 

De GT56 en GT36 transducers hebben een adviesverkoopprijs van 
respectievelijk € 449,- en € 399,-. Hierbij is het montagemateri-
aal voor de spiegel en de trollingmotor inbegrepen.

kleurenpaletten met hoog contrast, waardoor het gemakkelijker wordt 

De GT56 en GT36 transducers hebben een adviesverkoopprijs van 
399,-. Hierbij is het montagemateri-

aal voor de spiegel en de trollingmotor inbegrepen.

Besteed minder tijd aan het zoeken en 

meer tijd aan het vissen met Garmin’s 

nieuwe GT56/36 transducers.

dig aan een vishengel worden vast-
gemaakt. De STRIKER Cast wordt 
automatisch ingeschakeld wanneer 
hij in het water drijft en schakelt 
uit wanneer hij uit het water is. De 
STRIKER Cast is robuust van ont-
werp en beschikt over een interne, 
USB-oplaadbare batterij die meer 
dan 10 uur kan meegaan tot de vol-
gende oplaadbeurt. Bovendien is hij 

waterbestendig volgens de IPX6- en 
IPX7-standaarden3. 

De STRIKER Cast is nu verkrijg-
baar in twee versies: STRIKER 
Cast met GPS, adviesprijs € 199 
en de  STRIKER Cast zonder GPS, 
 adviesprijs € 149.

MEER NIEUWE 
PRODUCTEN
Naast de STRIKER CAST komt 
 Garmin met nog veel meer nieuwe 
producten op het gebied van mari-
tieme elektronica zoals de STRIKER 
Vivid fish finder serie, de nieuwe GT56 
en GT36 transducers en de GPSMAP 
serie met en zonder sonar. Kijk voor 
meer info op: www.garmin.nl �

De nieuwe STRIKER Vivid 

fishfinders bieden de meest 

levendige onderwaterbeelden 

tot nu toe!

Maak van je telefoon een 

fishfinder met Garmin’s 

nieuwe STRIKER Cast 

uitwerpbare sonar!
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GPSMAP X3 SERIE
Garmin introduceert de GPSMAP x3 serie - de nieuwe 
generatie middelgrote kaartplotters en combi-versies 
met hoge resolutie displays, meer premium functies en 
bijna twee keer zoveel rekenkracht.

SUPERIEURE HELDERHEID
Voor een superieure helderheid en leesbaarheid in 
zonlicht bieden de GPSMAP 1223 en 923 modellen hoge-
resolutie in-plane switching (IPS) touchscreens. Hierdoor 
worden consistente en nauwkeurige kleuren weerge-
geven die je vanuit alle kijkhoeken kunt zien, zelfs met 
een gepolariseerde zonnebril. Bovendien bieden de GPS-
MAP 923 en 723 modellen respectievelijk 50% en 60% 
meer displaypixels in vergelijking met eerdere modellen. 
Deze nieuwe combo’s zijn daarnaast 

LIVE SCANNING
De sonar combo versies (xsv serie) zijn uitgerust met 
ingebouwde ondersteuning voor Ultra High-Definition 
SideVü en ClearVü scanning sonars met Garmin’s nieuwe 
kleurenpaletten in hoog contrast, waardoor het voor 
vissers makkelijker is om vis en structuur duidelijk te 
onderscheiden. Ook ondersteunen ze de volledige Garmin 
Panoptix™ sonar productlijn, inclusief de revolutionaire 
Panoptix LiveScope™ real-time live scanning sonar. De 
transducers worden apart verkocht.
Garmin’s toonaangevende cartografie laat unieke 
details zien en is gemakkelijk in gebruik door het beste 
van zowel Garmin als Navionics te combineren in 
 navigatiehulpmiddelen, spot soundings, dieptecontouren, 
getijden en stromingen. Dankzij de ingebouwde Wi-Fi® 
is het eenvoudig om de gratis alles-in-één Garmin 
 ActiveCaptain® mobiele app te gebruiken. 

De nieuwe GPSMAP met sonar (xsv-serie) hebben advies-
verkoopprijzen die variëren van € 1.199 tot € 3.099.

Ingebouwde sonar en ongeëvenaarde 

cartografische dekking.

82 B&M Garmin 2.indd   83 04-11-20   14:37



BOTEN & MOTOREN SPECIAL

Betrouwbaarheid en een gunstig brandstofverbruik maken Suzuki populair in Nederland. Zo 

populair dat het merk zich dit jaar, voor de twaalfde opeenvolgende keer, de marktleider in 

buitenboordmotoren mag noemen. Toch betekent het niet dat ze bij Suzuki achterover gaan 

leunen. De brede line-up is uitgebreid en meer buitenboordmotoren beschikken over het 

prijswinnende Lean Burn-principe. Ook lanceerde het merk het Multi Function Display en komt het 

in januari 2021 met een innovatief filter dat schadelijke microplastics uit het water haalt. 

SUZUKI MARINE
BREDE LINE-UP VOOR SPORTVISSERS

uzuki staat al jaren voor 
technisch vooruitstre-
vende motoren met een 

zeer hoge betrouwbaarheid, een laag 
verbruik en uitstekende prestaties. 
Onder sportvissers nam dit jaar de 
populariteit van Suzuki verder toe. 
Wat in eerste instantie leek op een 
moeilijk vaarseizoen, kreeg een ver-
rassende wending. Niet alleen de 
sportvisserij bloeide enorm op, ook 
het aandeel bootvissers is gestegen. 
Bij Suzuki zagen ze een flinke stij-
ging over de hele linie, ook bij de 
motoren van 8 tot en met 15 pk, een 

segment waarin het al vanaf 9.9 pk 
een motor met injectie levert, die 
schoner en zuiniger is. Die 9.9 pk 
is meteen een bijzonder model om 
aan te stippen: het gaat hier om de 
9.9DFB, een betaalbare tweecilinder 
viertakt van 327 cc met elektronische 
brandstofinjectie. Een topper in deze 
 populaire klasse, 
die bovendien 
met zijn 44 kg 
nog net draag-
baar is om achter 
de visboot te 
hangen. 

S

Snelle accelleratie met Drive-by-Wire!

De portable DF4 met 

nieuwe striping.
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ROOFVISBOTEN
De line-up van Suzuki buitenboord-
motoren start bij een ‘Light & Easy’ 
2,5 pk model en eindigt pas bij het 
enorme DF350A vlaggenschip, dat 
dit jaar overigens gezelschap kreeg 
van de fonkelnieuwe DF300B met 
duo-prop. Dit systeem werd eerder 
al onderscheiden met een innovatie-
award. Die laatste modellen vind je 
terug op big-gameboten die het op 
tonijn, marlijnen en haaien voorzien 
hebben. Nederlandse sportvissers 
kunnen natuurlijk met iets minder 
pk’s vooruit op onze grootste rivieren 
en meren. Een gewilde motor op de 
roofvisboten is nog altijd een 30, 50 
of 60 pk  buitenboordmotor, al is de 
trend naar 90, 100 en 115 pk nadruk-
kelijk aanwezig. De Suzuki DF30A 
(30 pk) en Suzuki DF60A (60 pk) 
waren afgelopen jaar sterk vertegen-
woordigd in de verkoopcijfers. Deze 
modellen worden niet alleen gebruikt 
in diverse sloepen, maar ook vaak op 
roofvisboten. Ze zijn licht, compact, 
stil, betrouwbaar en daarmee perfecte 
motoren om zorgeloos mee te varen.

Bij Suzuki stoppen de ontwikkelin-
gen nooit. Dit jaar introduceerde 
het merk twee nieuwe viercilinder 
buitenboordmotoren: de Suzuki 
DF115BG en de Suzuki DF140BG. 
Beide buitenboordmotoren zijn de 
eerste in hun klasse die beschikken 
over Drive-by-Wire; een toepas-
sing die een snelle gasreactie en 
 accelleratie oplevert en tevens het 
brandstofverbruik vermindert.

CLEAN OCEANS
In januari 2021 komt daar nog een 
opvallende innovatie bij. Op diverse 
modellen wordt er een optie aange-
boden die microplastics uit het water 
van de buitenboordmotor filtert. Zo 
levert Suzuki een belangrijke bijdrage 
in de strijd tegen deze milieuvervui-
lende plastics. Het Micro Plastic Col-
lecting Device, zoals de naam luidt, 
wordt als filter na de thermostaat in 
de motor geplaatst. Het filtert het 
water dat ná de koeling weer terug 
het oppervlaktewater in stroomt. 
Op deze manier is er geen vermo-
gensverlies voor de motor, terwijl de 
 microplastics wel uit het water wor-
den gefilterd. Suzuki probeert dit fil-

ter al in 2021 als optionele accessoire 
aan te bieden. De intentie is om het 
in de toekomst tot de standaarduit-
rusting van een buitenboordmotor te 
laten behoren. Een mooie toevoeging 
aan het Clean Oceans Project waar 
Suzuki al 10 jaar aan werkt. Alwéér 
een reden om voor Suzuki te  kiezen. 
Kijk op de vernieuwde website voor 
alle details! 
www.suzuki.nl   �

EFFICIËNTERE MODELLEN
De nieuwe Suzuki DF115BG en Suzuki DF140BG zijn niet alleen de eerste in hun klasse met het 
Drive-by-Wire systeem, maar voegen daar ook het volgende aan toe:

� Onderhoud gaat eenvoudiger door simpelweg het bovenste deel van de engine cover te openen 
om bv het oliefilter te verwisselen.

� Rond het oliefilter is een Oil Spill Catcher geplaatst die het morsen van olie tegengaat.
� Een Water Detection Fuel Filter detecteert de aanwezigheid van water in de brandstof.
� In vergelijking met de vorige versies is bij beide modellen het brandstofverbruik verminderd met 

5-7% bij gemiddelde en hoge snelheden (DF140BG) en 5-6% bij cruisesnelheid (DF115B).

Een 

splinternieuwe 

Suzuki 

DF140BG met 

tal van nieuwe 

specs…

Je moet er 

maar opkomen: 

een filter om 

microplastics op 

te vangen!

Tevreden gebruiker: roofviscrack en visgids Sean Wit.

Tv-kok Herman den Blijker houdt 

van lekker eten en veel pk’s!
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Gaat het over visboten en buitenboordmotoren, dan heb je meteen de aandacht van sportvissers. 

Ook bij het legioen dat geen visboot bezit, maar daar wel van droomt.  Die visboot staat echter 

niet op zichzelf. Er moet namelijk ook een buitenboordmotor achter om je naar al die prachtige 

visstekken te brengen. En ook bij die motoren valt er heel wat te kiezen…

isschien nog wel meer dan 
bij de visboten, is de keuze 
aan buitenboordmotoren 

enorm. Kijk alleen maar eens naar 
de verschillende uitvoeringen in pk’s 
van de merken. Gelukkig maar dat de 
keuze aan merken wél wat overzich-
telijker is. De grotere merken kun je 
op de vingers van twee handen wel 
tellen. Naast het verschil in pk’s zijn 
er verschillen in viertakt- of tweetakt 
configuratie, het aantal cilinders, het 
gewicht (portable of niet?), carbura-
teur of injectie. Wordt het een ‘tiller’ 
uitvoering (met stuurknuppel achter 
de boot) of een ‘console’ uitvoering 
met een cockpit met stuur? 
Het maakt een boel verschil of je een 
buitenboordmotor gaat aanschaffen 

M

BUITENBOORDMOTOREN
HOE MAKEN WE DE JUISTE KEUZE?

voor een RIB, rubberboot, speedboot, 
vissersboot of sloep. Voor een kleine 
lichte boot is uiteraard veel minder pk 
nodig dan een grotere zwaardere boot. 
Voor een visboot is niet altijd een 
groot motorvermogen nodig, maar 

voor het varen van grotere afstanden 
is een krachtiger motor weer geen 
overbodige luxe. En ja, de ouderdom 
van de motor en het aantal ‘loopuren’ 
tellen ook mee. Dat laatste is immers 
belangrijk bij de beslissing of je een 
nieuwe motor of een tweedehands 
gaat aanschaffen. Kortom; er gaat wat 
huiswerk en denkwerk aan vooraf.

PASSEND BIJ DE BOOT
En dan hebben we het belangrijkste 
nog niet gehad. Voordat je een bui-
tenboordmotor aanschaft, moet je 
weten of hij bij je visboot past. De 
fabrikant of bouwer/lasser van je 
boot geeft hiervoor meestal al het 
antwoord, omdat de spiegel van de 
boot – de achterzijde - is gemaakt 
om een bepaald gewicht en bepaalde 
maximum krachten te verwerken. De 
opgave luidt dan meestal: ‘Geschikt 
voor buitenboordmotoren tot 50 pk’. 
Ook moet de kracht van de gekozen 
motor passen bij het volume van de 
boot; de waterverplaatsing, en de 
lengte ervan. Het aantal passagiers dat 
maximaal aan boord kan, is ook een 
indicatie. Vrijwel elke boot gaat bij een 
bepaalde snelheid in ‘plané’, dat wil 

BOTEN & MOTOREN SPECIAL

Voordat het visbootje eenmaal vaart, 

stroomt er nog heel wat water onder 

de brug door…

Tiller (stuurhendel) of console?
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zeggen dat hij in de optimale glijdende 
positie komt om zo weinig mogelijk 
weerstand van het water te ondervin-
den – en dus ook het zuinigste ver-
bruik zal hebben wanneer de motor 
de juiste hoek en diepte in het water 
heeft ingenomen. Die standpunt-
bepaling van de motor noemt men 
‘trimmen’. Dat trimmen kun je met 
de hand doen – motor iets schuiner 
omhoog of omlaag zetten – terwijl de 
modernere motoren er een knop voor 
hebben of een automatische afstelling, 
soms ook als optie aangeleverd door 
de fabrikanten. 

METEN IS WETEN
En dan is er nog iets waar je mis-
schien niet van tevoren aan denkt. 
Je zult namelijk de eerste niet zijn 
die een visboot heeft aangeschaft 

en daarvoor een stalling of ligplaats 
heeft gevonden. Veel bootvissers heb-
ben de boot liever bij huis, en het 
allerliefste overdekt en veilig in de 
garage. Wanneer de visbootkeuze is 
gemaakt, en de lengte van die boot 
bekend, is de plaatsing en lengte van 
de aangeschafte buitenboordmotor 
vaak een ‘sluitpost’ in de berekeningen 
en metingen. O jee, wat nu! De boot 
paste precies in de garage, maar met 
de buitenboordmotor erop, bleek hij 
ineens een meter langer te worden! 
Gevolg: de combinatie boot/motor/
trailer (ook die laatste!) past niet in de 
garage… Motto: bezint eer ge begint, 
en ‘meten is weten! 

TWEEDEHANDS
Op diverse sites kun je gebruikte of 
tweedehandse buitenboordmotoren 

De motor moet aangepast worden 

op de boot waar hij op komt… 

Motoren en apparatuur 

zijn steeds beter op elkaar 

afgestemd en ingespeeld.

STUURHENDELS
De stuurhendels op een ‘tiller’ model buitenboordmotor 
kunnen nogal verschillen.  Vooral de lengte en het aantal 
functies kunnen van belang zijn. Zorg sowieso dat de 
lengte bij jouw boot past, en of je zitpositie goed is. Som-
mige merken hebben een multifunctionele stuurhendel 
waarbij je met het handvat kan schakelen, gas geven, het 
juiste toerental bij trollen; stoppen en sturen; dit alles met 
één hand. 

Laat het bij voorkeur doen 

door een erkende dealer!

Na verloop van tijd is er 

weer onderhoud nodig!
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kopen. Bij het aanschaffen van een 
gebruikte buitenboordmotor krijg 
je geen advies van de verkoper. Ver-
kopers willen vaak alleen verkopen. 
Je moet dus weten wat je aanschaft. 
Bij een watersportspeciaalzaak kun 
je kiezen uit een breed assortiment 
en een ruime voorraad. Ook is er een 
deskundige aanwezig die kan helpen 
bij het maken van een keuze.

ONDERHOUD
Een oplettertje zit hem ook in het 
onderhoud. Dat onderhoud kun je 
voor een deel misschien zelf, maar uit 
oogpunt van veiligheid kun je dit beter 
aan vakmensen overlaten. Vis je vaak 
op groot water of op zee? Dan moet je 
er niet aan denken dat je motor uitvalt 
omdat je oliepeil te laag staat of er een 
slijtage-defect is ontstaan! 

Regelmatig onderhoud is ontzet-
tend belangrijk. Ook kleine beurten 
kunnen een verschil maken. Een 
watersportspeciaalzaak of dealer 
biedt buiten de verkoop ook het 
onderhoud aan. In dat geval ben je 
verzekerd dat het onderhoud wordt 
uitgevoerd door een gediplomeerde 
deskundige. Het advies luidt om de 
buitenboordmotor te laten onder-
houden voor de winterstalling. Zo 
kun je aan het begin van het seizoen 
soepel wegvaren!

NOG MEER KEUZES
Wat voor de keuze van een boot 
opgaat, telt ook voor de buiten-
boordmotor. Het is aan te raden om 
eens mee te varen met een vismaat of 
iemand die een tevreden gebruiker is 
van een bepaalde (merk) motor, met 

een vergelijkbare boot als de jouwe, 
of die je in gedachten hebt. Hier leer 
je enorm veel van! 
Ga je voor een nieuwe? Dan is dat 
prachtig. Ongeacht je keuze en je 
budget, is dat een veilig gevoel om 
verklaarbare redenen: je hebt de vol-
ledige garantie van de fabrikant of 
dealer op je aanschaf, en je hebt er 
gratis advies bij over het aantal pk’s 
en andere ‘specs’ zoals het gewicht 
dat bij je boot moet passen. Sommige 
fabrikanten staan er zelfs op om de 
bb-motor zélf op je boot te instal-
leren om hem volledig goed af te stel-
len. Een goed punt!

BROCHURES
Wat we ons wel kunnen voorstellen 
is dat de keuze tussen de merken 
lastig is. Wanneer je de brochures of 
de persberichten van de A-merken 
doorleest, valt het je waarschijnlijk op 
dat ze nogal op elkaar lijken. Overal 
kom je de termen zuinig, duurzaam, 
krachtig, stil, milieuvriendelijk en 
comfortabel tegen. Vaak terecht! De 
kleine onderlinge verschillen zitten 
vaak in het gewicht van de motor; 
de prijs of de garanties en onder-
houdsbeurten. Over het algemeen 
ontlopen de grote merken elkaar 
niet veel in de specificaties en 
moderne technische toepassingen 
om het verbruik; koppel, snel-
heid en aantal decibels zo efficiënt 
mogelijk te maken, ook onder druk 
van de (Europese) eisen die eraan 
gesteld worden. Daarom, nogmaals 
dit advies: wanneer je de brochures 
en prijzen vergeleken hebt, ga dan 
nog eens rondvragen bij andere 
bootvissers waar zij mee varen en 
of ze tevreden zijn. Succes met je 
keuze! �

Lekker in plané met de juiste 

boot-motorcombinatie!

DE SCHROEF
Heel belangrijk is de keuze van de schroef op een bb-
motor. Sommige merken leveren de motor altijd met een 
standaard schroef; andere merken geven je de keuze. Een 
driebladsschroef zal sneller varen dan een vierblads. Een 
vierblads heeft dan weer meer stuwing en grip tegenover 
een drieblads. Wanneer je met de gekozen schroef het 
maximale voorgeschreven toerental van je motor bena-
dert, dan heb je in principe de ideale schroef. Een dealer 
die je de boot én motor verkoopt, weet meestal uit erva-
ring welke schroef je nodig hebt.

Onderhoud laten plegen in de 

winter is verstandig wanneer je de 

boot in de winterstalling plaatst!
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De opmars van milieuvriendelijker buitenboordmotoren die aan meerdere Euro-vereisten moeten 

voldoen, heeft de verkoop van elektromotoren flink opgestuwd. Wat dat betreft houdt de ontwikkeling 

van de elektromotor als bootaandrijving gelijke pas met die equivalent op de openbare wegen: de 

elektrische auto! Ook daar zien we dat er grote stappen gemaakt worden in efficiëntie en ‘ausdauer’.

ie ‘ausdauer’ wordt steeds 
belangrijker. Hoe lang 
kan een elektromotor 

het namelijk uithouden op een dag? 
Ook bij die elektrische auto wordt 
het aantal kilometers dat je ermee 
kunt rijden extra pikant. Fabrikanten 
strooien daarom graag met steeds 
hogere cijfers. Dat uithoudingsver-
mogen is zowel bij elektrische auto’s 
als bij elektromotoren afhankelijk 
van de omstandigheden en de struc-
tuur en de kracht van de accu. Ga je 
met een elektromotor volgas tegen de 
wind in varen met een stevige wind-
kracht 4 of 5, dan is het snel gedaan 
met de ‘prik’ in je accu. Je moet ver-
standig omgaan met die ‘brandstof ’. 
Er zijn merken die extra power en 
ausdauer uit de e-motor halen, maar 
er valt ook veel te winnen met een 
betere sterkere accu. Met name de 
opmars van de lithium-ion accu’s 
heeft het bereik flink opgeschroefd. 
Heb je daar wat geld voor over, dan 
loont zich dat beslist.

D

ELEKTROMOTOREN
FLUISTEREND NAAR DE VIS

De elektromotor is een zegen voor 
de varende sportvisser. In het genre 
kleine boten kun je ermee op klein 
(polder)water heel comfortabel en 
stil de vis mee opzoeken. Sterker nog; 
op sommige wateren of natuurge-
bieden mag je alleen komen met een 
e-motor achter je (rubber)bootje. Als 
hoofdaandrijving is hij dan prima. 
Bij grotere boten is de benzinemotor 
nog altijd heersend als hoofdaan-
drijving, ook al krijgt hij steeds meer 
concurrentie van zijn ‘fossielvrije’ 
fluisterende collega’s. 
De elektromotor als ‘hekmotor’ ach-
terop de visboot mag dan bij kleine 
bootjes een optie zijn, bij de grote 
(roof)visboten kunnen de specialis-
ten niet meer zonder de ‘fronttrol-
lers’. Deze elektrische boegmotoren 
laten zich met voetbediening of 
een afstandbediening (om de nek) 
aansturen en brengen de visboot 
op exact de juiste stek, geholpen 
door satellietcommunicatie. Dankzij 
samenwerking tussen grote fabrikan-

ten (Minn Kota i-Pilot, Humminbird, 
Lowrance, Garmin, Motorguide) 
wordt het samenspel tussen die 
fronttroller en de moderne sonars en 
fishfinders dusdanig geoptimaliseerd 
dat de vaarkoers uitzetten/volgen en 
het vinden van waypoints (hotspots) 
automatisch plaatsvindt. Dit zorgt 
ervoor dat de specialisten inmiddels 
niet meer zónder een moderne front-
troller kunnen!  �

Hand- of voetbediening.

Handen vrij met vissen 

terwijl de fronttroller zijn 

werk doet via de remote 

bediening.

De opkomst van de lithium-ion accu’s heeft het bereik 

en uithoudingsvermogen van de e-motoren aanzienlijk 

opgeschroefd.

De opkomst van de lithium-ion accu’s heeft het bereik 
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Binnen de watersport en de sportvisserij is het merk Yamaha al tientallen jaren sterk aanwezig. 

Niet alleen met een brede range aan buitenboordmotoren voor het vissen in zoetwater en 

zoutwater, maar ook met prachtige merken visboten zoals Linder, Pioner en Buster. Tel daar nog 

de nieuwe serie Electric Drive elektromotoren bij op, en je begrijpt dat de varende visser een 

serieuze doelgroep is.

YAMAHA PRO FISHING
SPORTVISSEN IN HET DNA

aar te beginnen in deze 
opsomming? Misschien 
wel de naam die Yamaha 

reeds maakte in de jaren zeventig 
van de vorige eeuw, waar het merk 

Met de Buster XXL 

op snoekbaars.

W

Yamaha portables: 

populair achter 

kleine visboten 

zoals de Yam RIB’s.

synoniem was aan ‘betrouwbaarheid’ 
onder zeevissers en roofvissers. Star-
ten is lopen! Zo luidde het credo. Een 
deel van de buitenboordmotoren uit 
die tijd – vaak nog tweetakt! – zijn 
nog steeds in gebruik, terwijl het 
huidige gamma van het Japanse merk 
met de drie stemvorken in het logo 
sinds die tijd misschien wel vertien-
voudigd is en nagenoeg uit high-tech 
viertakt bb-motoren bestaat met 
state-of-the-art toepassingen als een 
PrimeStart startsysteem; het unieke 
Power Trim- en Tiltsysteem, of het 
variabel sleeptoerentalregeling (VTS).
Ook Yamaha profiteerde dit jaar van 
een opleving van de watersport en 
sportvisserij. Veel mensen pakten een 
van de twee hobbies op en zochten 

als ‘instappers’ een betaalbare start 
met een kleine visboot of rubberboot 
en een portable buitenboordmotor. 
Yamaha Marine kon dit alles aanbie-
den in zowel de afdelingen kleinere 
visboten (Buster, Pioner en Linder) 
en Yam RIB’s als de serie  Portables 
bij de bb-motoren van 2,5 tot 
25 pk modellen en de nieuwe range 
 elektromotoren.

INSTAPPEN
Veel van deze instappers willen het 
sportvissen of bootvissen verder 
uitbouwen en hun bereik en visge-
bied vergroten. Zowel Linder, Pioner 
als Buster hebben hiervoor prima 
opties. Deze ervaren  Scandinavische 
merken – respectievelijk Zweeds, 

90 BEET | DECEMBER 2020

90 B&M Yamaha 2.indd   90 04-11-20   14:44



91BEET | DECEMBER 2020

Noors en Fins – zijn alle drie 
 wereldberoemd om hun eigen speci-
alisaties. De Linders zijn betaalbaar, 
licht (van recyclebaar aluminium) 
en duurzaam samengevoegd uit 
slechts twee schaaldelen. Een Pioner 
boot is (al vanaf 1959!) gebouwd 
van duurzaam en onverwoestbaar 
polyethyleen kunststof, terwijl 
de  aluminium Busters robuust, 
duurzaam en  hufterproof zijn en 
voor sportvissers beschikbaar zijn 
vanaf een compact S-model tot een 
imposante 7 meter lange Phantom. 
De populairste en meest verkochte 
modellen voor sportvissers zijn toch 
wel de Linder Arkip en Sportsman 
400 & 440 Fishing; de Buster S-, M- 
en L-modellen met optionele Fish- 
uitvoering inclusief werpdek, livewell, 
hengelkasten en hengelhouders, en 
de Pioner 14 Active Fish met tal van 
visgerichte opties. 

ACCELLERATIE
Bij al deze bootmodellen kun je bij 
Yamaha terecht voor de exact juiste 
buitenboordmotor, die bij elke aan-
koop op maat wordt afgestemd op 
de boot. Op die manier bereik je de 
hoogste efficiëntie voor wat betreft 
accelleratie, snelheid, brandstofver-
bruik en wendbaarheid. De brede 
range buitenboordmotoren kent 
sterke sportvistoppers (tot aan een 
‘powerhouse’ van 425 pk!) zoals 
de Yamaha F25GWHL; de Yamaha 
F50HETL; een Yamaha F100FETL en 
een uitvoerig geteste F150  Drive-by 
Wire; stuk voor stuk krachtige 
motoren met een uiterst efficiënte 
brandstofverbruik en de trillingarme 
loop onder alle omstandigheden; 
dé partners voor een comfortabele 
en zorgeloze visdag. Vrijwel al deze 
motoren zijn voorzien van een  ideale 
multifunctionele stuurhendel met 
onder meer praktische trim- en 
 trolling functies.

STILLE KRACHT
Inmiddels heeft Yamaha ook een 
 succesvolle serie milieuvriendelijke 
elektromotoren gelanceerd. Deze 
‘Electric Drive serie’ kent meer-
dere modellen die alle voorzien 
zijn van een krachtige en zuinige 
‘Digital Maximizer’ motor. Met een 
 zoutwatermodel als de MS20; een 
zuinige alleskunner als de MX18 
(met variabel sleeptoerental) en een 
krachtige topper als de M32 met 
32 kg stuwkracht, die je met een 
eenvoudige duimschakelaar in het 
water kunt plaatsen en met één hand 
weer uit het water halen en  opbergen. 
‘Groene’ motoren die jou met hun 

stille kracht geluidloos door de 
natuur loodsen!

Meer achtergrondinformatie over het 
Yamaha Marine Nederland aanbod is 
te vinden op:
yamahaprofishing.nl  �

YAMAHA PRO FISHING
Yamaha komt met zijn buitenboordmotoren tegemoet aan het 
intensieve gebruik door de veeleisende sportvisser, vanaf de 
portable 2,5 pk tot het powerhouse 425 pk model. De stille, 
betrouwbare kracht van de krachtbronnen geeft al jarenlang 
optimaal vertrouwen met technologieën als de variabel 
sleeptoerentalregeling (VTS); het PrimeStart startsysteem; 
het Power Trim- en Tiltsysteem en extra krachtige dynamo’s. 
Onder het label ‘Yamaha Pro Fishing’ heeft het merk haar 
beste modellen gepresenteerd op het gebied van buiten-
boordmotoren, visboten, elektromotoren en accessoires.

LINDER FISHING
Na een voorgeschiedenis als bouwer van kano’s, verscheen 
in 1983 een eerste aluminium roeiboot onder de naam 
Linder Fishing 410, gevolgd door de Fishing 440. De Fishing 
440 zou uitgroeien tot een Europese bestseller. Deze 431 
cm metende visboot weegt slechts (droog) 94 kg en kan 
zelfs gevaren worden met een zuinige 5 pk motor. Maar je 
kunt er ook mee roeien!

De onverwoestbare polyethyleen Pioner 14 Active.

De nieuwe 

V Max 

SHO, ook in 

Nederland!
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Optionele verwarmde greep

Geïntegreerd motorwaarschuwingsdisplay

Regeling voor 
langzaam varen

GEAVANCEERDE FUNCTIES
• De eerste optionele verwarmde greep in 

de branche biedt drie verwarmingsniveaus 
voor gebruik bij koud weer. Vissers kunnen 
hun handen meteen weer verwarmen 
na het binnenhalen van hun vangst. 
Elektronische functies voorkomen hierbij 
overmatig accuverbruik. 

• Het geïntegreerde 
motorwaarschuwingsdisplay geeft visuele 
en hoorbare feedback en verstrekt een 
unieke waarschuwing die de bestuurder 
opdraagt zijn noodstopschakelaar koord 
vast te maken.

• De regeling voor langzaam varen is 
standaard en stelt vissers in staat om met 
een verhoog- of verlaagknop in stappen 
van 10 TPM precieze sleepsnelheden in te 
toetsen. Dat is vijf keer nauwkeuriger dan 
de stappen van 50 TPM bij de concurrentie.

92 BEET | DECEMBER 2020

Bijna ongemerkt heeft Mercury in haar populaire range van buitenboordmotoren tussen de 40 en 

115 pk een aantal upgrades toegepast met super inventieve features. Een van de opvallendste is 

toch wel de stuurknuppel. Met de nieuwe instellingen en uiterlijke wijzigingen aan deze stuurhendel 

wordt de keuze voor Mercury nóg aantrekkelijker voor bootvissers. Wat te denken van een optionele 

handvatverwarming? En een instelling voor het sleeptoerental in stapjes van 10 RPM…

ercury is er eens goed 
voor gaan zitten en voerde 
uitgebreid onderzoek uit 

naar de beste eigenschappen, eisen 
en functies van de stuurknuppel voor 
haar buitenboordmotoren. Vanuit de 
praktijk van gebruikers, waaronder 
veel sportvissers, jagers en water-
recreanten, kreeg het merk al snel de 
beste richtlijnen voor de ontwikke-
ling van een ultieme stuurknuppel. 
En zo geschiedde…

Het resultaat mag er wezen: de 
nieuwe stuurknuppel biedt een zeer 

M

STUURKNUPPEL 3.0
VOOR DE BOOTVISSER

verfijnde links- en rechtshandige 
bediening en is uitgerust met waar-
schijnlijk de beste opklapvergrende-
ling in zijn klasse. De knuppel kent  
de  meeste hoekverstellingen van alle 
stuurknuppels op de markt. 

De wijzigingen aan de stuurknuppel 
zijn van buitenaf al te zien. De styling 
is anders. De 40-115 pk stuurknuppel 
is voorzien van een uniek aluminium 
onderchassis en een bedekking van 
kunststof bovenaan.  Het corrosiebe-
stendige onderchassis is gegoten met 
Mercury’s sterke corrosiebestendige 

en exclusieve XK-360 aluminiumle-
gering met laag kopergehalte. 

HANDVATVERWARMING
De functies en het gebruiksge-
mak van de nieuwe knuppel zijn 
indrukwekkend. Het is de enige 
stuurknuppel waarbij de schakel-
hendel van links naar rechts kan 
worden verwisseld en waarbij de 
rotatie van de gasgreep kan worden 
omgekeerd. En dat is nog lang niet 
alles! 
Als optie biedt deze stuurknup-
pel ook nog eens een verwarmde 
handgreep. Een noviteit die wordt 
aangeboden in drie verwarmingsni-
veau. Ideaal voor sportvissers voor 
gebruik bij koud weer. Als sportvis-
ser kun je dus meteen je handen 
verwarmen wanneer je in de winter 
je vangst heb moeten binnenhalen 
en onthaken. Elektronische functies 
voorkomen ondertussen een over-
matig accuverbruik bij deze hand-
verwarmingsfunctie. 

Ook de toepassingen van de sleep-
snelheid is op deze knuppel ideaal 
voor sportvissers. Ga je trollen 
of slepen met kunstaas, dan is de 
vaarsnelheid van de boot van groot 
belang. Mercury heeft deze instel-
ling zodanig verfijnd dat je deze tot 
op de 10 toeren TPM precies kunt 
instellen. Dat is vijf keer nauwkeu-
riger dan de stappen van 50 TPM 
bij de concurrerende merken. Via 
de display op de bovenkant van de 
stuurknuppel kun je deze instelling 
eenvoudig bedienen! �

BOTEN & MOTOREN SPECIAL
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Optionele verwarmde greep

Geïntegreerd motorwaarschuwingsdisplay

Regeling voor 
langzaam varen

GEAVANCEERDE FUNCTIES
• De eerste optionele verwarmde greep in 

de branche biedt drie verwarmingsniveaus 
voor gebruik bij koud weer. Vissers kunnen 
hun handen meteen weer verwarmen 
na het binnenhalen van hun vangst. 
Elektronische functies voorkomen hierbij 
overmatig accuverbruik. 

• Het geïntegreerde 
motorwaarschuwingsdisplay geeft visuele 
en hoorbare feedback en verstrekt een 
unieke waarschuwing die de bestuurder 
opdraagt zijn noodstopschakelaar koord 
vast te maken.

• De regeling voor langzaam varen is 
standaard en stelt vissers in staat om met 
een verhoog- of verlaagknop in stappen 
van 10 TPM precieze sleepsnelheden in te 
toetsen. Dat is vijf keer nauwkeuriger dan 
de stappen van 50 TPM bij de concurrentie.

MEER INFORMATIE
Ga naar uw dichtsbijzijnde Mercury dealer voor meer 
informatie of kijk op https://www.mercurymarine.com/nl
voor informatie en dealer locaties.

De Verticale hoek van de greep is te  verstellen 

dankzij een automatisch kantelvergrendelsysteem.

De stuurknuppel is 18 graden zowel links als 

rechts te verstellen voor optimaal stuur comfort. 

Alle bedieningselementen 

en instrumenten binnen 

handbereik en in een oog 

opslag te zien.

Zowel de schakelhandel als de 

draairichting van de gashandel zijn 

aan te passen van links naar rechts.

Als extra verkrijgbare accessoire een verwarmde greep die drie 

warmteniveaus heeft voor gebruik in koude weersomstandigheden.
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MAN OVER BOORD: 
1STMATE HELPT

Veiligheid aan boord is een van de belangrijkste onderwerpen wanneer je met een boot het water 

opgaat. Je kunt er ook als sportvisser veel aan doen, maar elk jaar zijn er toch weer voorvallen of 

rampscenario’s die nét goed aflopen. Het schrikbeeld van een bootvisser is natuurlijk dat er iemand 

van de bemanning in het water valt. En juist daarvoor heeft Mercury de 1stMate ontwikkeld.

e mooiste oplossingen 
zijn vaak de simpelste. 
De 1stMate van Mercury 

werkt eenvoudig en doeltreffend. Hoe 
werkt het? In een MOB situatie (Man 
Over Board) alarmeert het systeem de 
ontvangers wanneer er iemand over-
boord valt. De schipper en beman-
ning dragen een sensor om de pols, 
of aan een karabijnhaak. De sensor in 
de ‘wearable’ staat in contact met de 
mobiele app op de smartphone van de 
schipper. Wanneer iemand overboord 
valt, is er meteen een alert bij de 
schipper. Via de mobiele app ziet hij 
bovendien meteen de GPS positie van 
de drenkeling. 

STOPT DE MOTOR
Wanneer er iets met de schipper 
gebeurt (overboord) treden er even-
eens alerts op. Naast een akoestisch 

D

alarm, grijpt het 1stMate systeem in 
en stopt de motor. Een alarm wordt 
verstuurd via de mobiele app en ver-
schijnt op de aangesloten smartpho-
nes en systemen. 

NOODBERICHT
Het 1stMate systeem kent nog meer 
features dan de bovengenoemde. Zo 
krijgen de ontvangers ook een bericht 
hoe ze het beste weer terug kunnen 
komen bij het schip, en verschijnt er 
na een bepaalde ingestelde countdown 
tijd ook een noodbericht met alle 
details van de alarmering, zoals tijd-
stip, positie en koers van de boot of de 
drenkeling. Ook kun je via TDS (Anti-
diefstalsysteem) oneigenlijk gebruik 
van je motor voorkomen. �

Het systeem is zowel voor iOS en 
Android platforms. Meer weten over 
de 1stMate? 

krijgen de ontvangers ook een bericht 

na een bepaalde ingestelde countdown 

Android platforms. Meer weten over 

Kijk op www.1stmate.com of 
www.mercurymarine.com

BOTEN & MOTOREN SPECIAL
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TEMPRESS PROBAX BOOTSTOEL
Wil je langdurig goed zitt en met 
opti male rug steun, kies dan 
de favoriete bootstoel van vele 
sportvissers. De Tempress Probax, 
verkrijgbaar in meerdere kleuren.

Leverancier van Springfi eld 
bootstoel accessoires, Tempress 
bootstoelen, Att wood X, Scott y, 
Fish-On!

Voor meer informati e over onze 
producten ga dan naar onze 
website of bel.

Eggers Webshop  | Email: info@eggerswebshop.nl | Tel.: +31 (0)6 16 52 07 87

www.eggerswebshop.nl

sportvissers. De Tempress Probax, 

Jumbo visboten
Polyester boten “made in Holland”

Jumbo Visboten | marconiestraat 11 | 8861 NG Harlingen
Tel.: 06 44 26 64 10 | Email: info@jumbovisboten.nl

www.jumbovisboten.nl

Jumbo 475-535-585  en Fish 4- Fish 4 XL- Fish 4,5            
Visboten gemaakt voor de Nederlandse wateren, gemaakt in verschillende uitvoeringen 

en in overleg  geheel aan te passen naar de wensen van de klant.

Onze boten zijn 100% houtvrij en in plaats hiervan maken wij gebruik van PET schuim 
dat gemaakt wordt van gerecyclede PET fl essen. PET schuim rot niet, is schroefvast en 

weegt 50% lichter dan Multiplex.

Jumbo 475 Jumbo 475 kajuit Fish 4,5

BEET adv. 1112-2020.indd   95 04-11-20   18:41



Geheel ten onrechte wordt een bellyboot wel eens gezien als een middel voor degene voor wie 

een boot niet weggelegd is. Ja, natuurlijk opent een boot andere mogelijkheden, maar of dit altijd 

betere zijn… dat blijft discutabel. Enfin, alles heeft zijn voor- en nadelen. En de voordelen van 

‘bellyboten’ wordt door steeds meer vissers ontdekt!

BELLYBOTEN
ONGEËVENAARDE MOGELIJKHEDEN

e bellyboot visserij heeft 
de laatste jaren een grote 
vlucht genomen. Het 

mooie daaraan is dat niet alleen het 
legioen groeit, maar ook dat er ver-
beterde bellyboten en toebehoren op 
de markt zijn gekomen. We zetten de 
voordelen en de laatste ontwikkelin-
gen voor je op een rij.

OVERAL VISSEN
Met een bellyboot kom je op plek-
ken die voor kant- en bootvissers 
onbereikbaar zijn. Oké, er zijn altijd 

D wateren waar je met geen enkel 
drijvend vaartuig op mag komen, 
maar op bijvoorbeeld de vele afge-
sloten (recreatie)plassen liggen legio 
mogelijkheden; wateren waar vaak 
geen trailerhelling aanwezig is en 
veelal zijn motoren hier ook niet 
toegestaan. Kantvissen is op met 
rietkragen omzoomde wateren ook 
niet heel eenvoudig, waardoor er nog 
steeds wateren zijn waar nauwelijks 
op roofvis wordt gevist. Als jij hier de 
enige bent, dan kun je wel eens met 
de neus in de boter vallen!

KORTE SESSIES
In vergelijking met een boot ben 
je veel sneller visklaar. Je hebt geen 
 trailer met auto nodig die zo’n com-
binatie kan trekken. Opgevouwen 
past een bellyboot, toebehoren en 
hengels zelfs in een kleine auto. Er 
zijn vissers die een grote kofferbak 
(of busje) hebben waarin de bel-
lyboot opgeblazen in vervoerd kan 
worden. Binnen no-time ben je het 
water op en er ook weer vanaf. Er 
zijn maar weinig bootvissers die voor 
enkele uurtjes die moeite nemen; bij 
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De voordelen van 

bellyboten worden 

door steeds meer 

vissers ontdekt!

BOTEN & MOTOREN SPECIAL
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een bellyboot wordt dat plots dan wel 
de moeite waard.

ACTIERADIUS NEEMT TOE
Vroeger bewoog men zich alleen voort 
met behulp van flippers,  waardoor 
de actieradius beperkt was. Tegen-
woordig zijn er steeds meer modellen 
uitgerust met peddels. Ook kijkt men 
niet meer op van  bellyboten uitgerust 
met een elektromotor. De afstand die 
je kunt afleggen wordt hierdoor velen 
malen groter.

ROBUUST PVC
Ga voor een bellyboot van sterk 
pvc materiaal, dit is nagenoeg 
 onverwoestbaar. Een enorm verschil 
ten opzichte van de vroegere model-
len met zogenaamde opblaasbare 
‘ bladers’, een soort van binnenband, 
die veel bellyboters tot waanzin dreef. 
Wees niet bang dat je met een haak 
even door het pvc prikt en je boot 
lekt maakt; dat zijn echte broodje 
aap verhalen. Dit materiaal kan wel 
tegen een stootje; denk maar eens 
aan de rubberboten van de ‘zoute’ 
 reddingsbrigades in vele landen!

STEALTHY VLIEG-
& MEERVALVISSEN
Er zijn echte diehards, waaronder 
doorgewinterde bootvissers, die 
openlijk toegeven dat een ‘steal-
thy aanpak’ op sommige plekken 
meer vis oplevert. Vaak worden dan 
alle motoren uitgezet en de stek al 
driftend benaderd. Met een bel-
lyboot hanteer je in principe altijd 
die geruisloze killer-aanpak! Vooral 
bij het vissen op meerval en met de 
vliegenhengel, ben je vanuit een bel-
lyboot enorm in het voordeel. Je bent 
fluisterstil en hebt maximale controle 
over de presentatie van het kunstaas, 
een aasvis, wormen of een dikke 
streamer.

COMFORTABEL
Als een koning in een zetel. Weg met 
het beeld dat je tot aan je navel in 
het water hangt in een opblaasband! 
Tegenwoordig verwen je jezelf met 
een model uitgerust met opblaasbare 
stoel met verstelbare rugleuning. 
Het enige dat nog in het water hangt 
zijn je onderbenen! En dan hebben 
we het nog niet eens gehad over het 
gevoel ‘één te zijn met het water’. 
Een unieke belevenis die steeds meer 
 vissers weten te waarderen!  �

Een met het water: ultieme beleving!

Als een koning in je zetel!

Stealthy meervalaanpak.
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Uw webshop voor 
bellyboten en toebehoren!
Het vissen met de bellyboot maakt een stormachtige 
ontwikkeling door en is niet meer weg te denken uit de 
wereld van het roofvissen. De bellyboot is populair en 
biedt sportvissers ongekende mogelijkheden. Met een 
bellyboot ben je soms zelfs in het voordeel ten opzichte 
van een normale visboot.

Bellyboten zijn er in diverse variaties met tal van opties, 
accessoires en extra materialen. 12BB heeft veel van 
deze in huis. Zo heb je onder meer � ippers nodig, ook 
daarvan zijn er diverse uitvoeringen in de webshop.

De bellyboot kan uitgebouwd worden met veel mooie 
toepassingen als � sh� nders, (Scotty) hengelsteunen, 
elektromotoren en nog veel meer.

Gratis wielenset t.w.v. € 85,00 bij aankoop 
van een 12BB.eu bellyboot.
Actie is geldig van 23 november 2020 tot en met 31 januari 2021.

www.12bb.eu
Zie ook onze facebookpagina:
https://www.facebook.com/12bb.eu

ordi Rakiman is geen onbe-
kende bij veel sportvissers. 
Ondanks zijn jonge leeftijd 

heeft hij al een berg ervaring in de sport-
visserij en is prostaffer voor onder meer 
Shimano en Vanclaes. Jordi kan bovendien 
goed overweg met zowel de visboot als de 
bellyboot. Met name over die laatste kan 

ÉCHT ALLES VOOR DE BELLYBOATVISSERIJ

J hij enthousiast worden. Na het ‘verslijten’ 
van enkele startersmodellen, vist hij nu 
met een exemplaar dat hem 100% bevalt.
Jordi weet nog goed hoe geweldig het 
was om met zijn eerste bellyboot tewater 
te gaan. In zijn ogen is dit nog steeds dé 
manier om zo dicht mogelijk bij de vis 
te komen en de elementen te voelen. Die 
eerste (nylon) bellyboot ging al gauw stuk 
omdat een toegeworpen onthaaktang er 
dwars doorheen ging. Gelukkig gebeurde 
dat niet in het water – het model had 
maar twee luchtkamers – maar de schrik 
zat er wel in. Na een tweede (pvc) belly-
boot kwam er al snel een derde die álles 
heeft wat hij wenst; een Floatmaster XL. 
Jordi: “Wat me er zo aan bevalt is dat hij 
170 cm lang is en dus zeer stabiel. Komt 
bij dat hij drie luchtkamers heeft. Als je de 
zitting en het compartiment daaronder 
meetelt, zelfs vijf. Verder vind ik het zwarte 
model supermooi. Bovendien is hij ‘Float 
Plus ready’. Dus als je er een FP-motor 
onder wil, kun je die plaatsen zonder aan-

schaf van adapters oid. Ook kun je deze 
 bellyboot opbouwen zo je wilt. Er zitten 
geen overbodige zaken op die in de weg 
zitten. Met de meest noodzakelijke opties 
erop, die je eenvoudig koppelt via Scotty 
gluepads en adapters, zit hij nu 100% als 
gegoten,” besluit Jordi, die zijn materialen 
aanschafte via www.bellyboat.nl  �

Webshop voor bellyboten,
accessoires, zwemvliezen,

reddingsvesten,
fishfinders, elektromotoren

De ruimste keuze van Europa!

T (+)31 35 77 203 22

E info@bellyboat.nl
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BOTEN & MOTOREN SPECIAL

De meeste bellybootvissers weten dat wind en stroming spelbrekers kunnen zijn. Maar de lichte, 

compacte Float Plus elektromotor brengt je overal, onder alle omstandigheden, en zorgt voor een veel 

grotere actieradius. Gemak dient de mens, maar belangrijkste: het schept veel meer mogelijkheden 

en levert daardoor meer vis op!

et Float Plus systeem is 
gemaakt voor vissers door 
vissers. En dat merk je 

aan het hoge afwerkingsniveau van 
het gehele product én de vele moge-
lijkheden die het systeem biedt. De 
snelheid is zeer precies in te stellen 
met een draaiknop, lichtintensi-
teit van het scherm is in te stellen, 
afstandsbediening is waterdicht én 
blijft drijven.

H

FLOAT PLUS SYSTEEM
Het Float Plus sys-
teem kan in een mum 
van tijd op de meeste 
bestaande bellyboten 
worden gemonteerd 
met behulp van een 
speciale mount. Inclu-
sief een waterdichte 
draadloze afstands-
bediening met full 
colour LCD scherm. 
De lithium-ion accu’s 
worden geleverd 
in een waterdichte 
koffer.
De maximale snelheid 
met een bellyboot 
ligt rond de 5 km/uur, 
maar hangt natuurlijk 
af van wind, stroming, 
type bellyboot en 
totale gewicht. Bij 
een matige snelheid 
is de accu normaliter 
genoeg voor 20 uur 
varen.
www.floatplus.com

FLOAT PLUS
BRENGT JE OVERAL!

EXTRA MOGELIJKHEDEN
Wat brengt het de bellybootvisser aan 
(extra) mogelijkheden?
�  Groter bereik: tot wel 15 km of 

meer.
�  Dus meer visstekken binnen 

bereik.
�  Gemak: bij sterkere wind of stro-

ming toch met de bb het water op 
kunnen.

�  Veiligheid: je kunt je sneller ver-
plaatsen.

�  Licht en krachtig: complete set 
(inclusief accu) weegt < 7 kg, de 
motor heeft een stuwkracht van 32 
lbs tot 41 lbs, afhankelijk van de 
accu-keuze.

�  Motor heeft een geïntegreerde 
anti-wierring.

�  Voor- en achteruit varen is moge-
lijk.

�  Uitstekende kwaliteit lithium-ion 
accu’s.

De Float Plus biedt 

mogelijkheden, zeker ook voor 

meervalvissers op de rivier!

A: Verstevigde motorbehuizing

B:  In behuizing geïntegreerde 

anti-wierring

C:  Verlengde 'vleugels' voor 

optimale stabiliteit.

Gemaakt voor vissers 

door vissers.

Ultra-light, dus gemakkelijk 

mee te nemen.

A

B

C

Grotere 

actieradius, dus 

meer visstekken 

binnen bereik.
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DE NIEUWE RF-SERIE

Voor meer informatie: www.aluminiumboten.nl

Wartena (Fr): Jachtbemiddeling De Jong
Blokzijl (Ov): Aluminiumboten
Elburg (Gld): Botenfabriek
Amsterdam: Veba Watersport
Rijpwetering (ZH): De Koppoel + Hengelshop
Werkendam (NB): Parcon
Steenbergen (NB): Rozeboom Watersport

Voor meer informatie of het boeken van onze boten, bel 06 3904 9200 of mail naar info@carpboatsfriesland.nl

WWW.CARPBOATSFRIESLAND.NL

BELEEF BOOTVISSEN IN FRIESLAND
Beleef het vissen met luxe visboten in de verschil-
lende visgebieden van Friesland, met een superieur 
bestand aan karpers en roofvissen.
Ervaar de rust en ruimte! Ruim 150 km2 ontelbare 
goede visstekken voor alle periodes, in de omgeving 
van Drachten.

Onze luxe aluminium karper boten van 6 x 2 m zijn voorzien van 
bedden, keuken, toilet, rodpods en Raymarine dieptemeter.

De Quest aluminium roofvisboten zijn voorzien van 15 pk 
buitenboordmotoren en 55 lb fronttroller. Twee luxe visstoelen, 
hengelsteunen, Garmin visvinder etc.

BEET adv. 1112-2020.indd   100 04-11-20   18:42



101BEET | DECEMBER 2020

BOTEN & MOTOREN SPECIAL

Na jarenlang Amsterdam als thuisbasis te hebben gehad, maakte MDSI de overstap naar 

Almere en zit daar voorlopig goed, aldus Mathieu van Dijk, die met zijn vader Gerk het bedrijf 

runt. Sportvissers kennen de zaak maar al te goed. Met gerenommeerde merken als Garmin, 

Humminbird, Lowrance, Raymarine en Scotty in huis, plus de kennis over al deze hightech 

fishfinders en elektronica, heeft MDSI zich haast onmisbaar gemaakt.

MDSI
GROTE MERKEN & KENNIS VAN ZAKEN

athieu (47) weet bijna niet 
beter dan dat zijn vader 
Gerk aan de Schinkelkade 

in Amsterdam met fishfinders in de 
weer was en daarmee veel sportvis-
sers over de vloer kreeg. “In 1978 
begon hij met Lowrance en sindsdien 
kwamen de andere merken er ook 
bij.” Maar goed; de winkel werd te 
klein, de parkeervergunning te duur 
en omdat hij al in Almere woonde, 
was de stap snel gemaakt.
Klanten die binnenlopen met de 

vraag welke van de merken nu beter 
is, ziet Mathieu tegenwoordig niet 
meer. De meeste sportvissers weten 
dankzij de social media wat de appa-
raten van de verschillende merken 
kunnen, en ook wat ze kosten. Het 
gaat meestal om het juiste advies dat 
ze willen voor hun eigen specifieke 
visserij; de boot die ze hebben; de 
connectiviteit met andere appara-
tuur aan boord, noem maar op. 
“Natuurlijk verkoop ik veel meer 
HDS sonars van Lowrance dan 

Panoptix  Livescopes van Garmin 
voor de pelagic visserij,”zegt Mathieu, 
om maar meteen twee toppers uit het 
brede aanbod van MDSI te noemen. 
Een ander topmerk bij MDSI is 
Scotty. Het merk, dat bekend is 
om zijn degelijke hengelsteunen, 
 platforms en koppelstukken voor 
camera’s, fishfinders, hengelhouders 
en steunen, is alleen maar popu-
lairder geworden sinds de opkomst 
van bellyboten en kajaks. Dankzij 
constante vernieuwing beantwoordt 
Scotty snel aan de vraag uit de markt. 
Baitboards zijn erg gewild bijvoor-
beeld. Maar ook kleine slimme 
toepassingen als de Scotty (439). De 
mogelijkheden zijn eindeloos. Maar 
om door de bomen het bos te blijven 
zien, kun je maar het beste aanklop-
pen bij de specialist met het juiste 
advies en kennis van zaken MDSI.
www.mdsi.nl  �

M

Populair: de Lowrance HDS apparaten en de 

ultieme Panoptix Livescope voor de pelagic visserij!

Met die handige 

Track Slider kun 

je je baitboard 

meteen 

aankoppelen.

Scotty materialen op de kajak!
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Van Zelst Watersport B.V. is leverancier en dealer 
van o.a. diverse merken buitenboordmotoren, allerlei 
soorten en maten boten, op maat gemaakte trailers 
én de onderdelen die nodig zijn voor reparatie en 
onderhoud van deze produkten.

Ons bedrijvencomplex te Zoetermeer beslaat een 
oppervlakte van 10.000m2 en herbergt een groot 
assortiment aan boten, motoren, trailers en onderdelen.

Van Zelst Watersport B.V. • Voorweg 161 • 2716 NJ Zoetermeer
079-3517018 • info@vanzelstwatersport.nl

www.vanzelstwatersport.nl

Groot assortiment aluminium visboten, een greep uit ons aanbod:

Starcraft Patriot 16 ft.
5,00 x 2,00 m, prijs € 11.856,-

Texas 360
3,60 x 1,60 m, prijs € 3.225,-

Het complet aanbod van mediawinkel.eu maakt uw keuze makkelijk.

Merken
In de webshop van de Mediawinkel.eu vind je een groot assortiment producten 

voor de hengelsport, bestaande uit de beste merken op het gebied van o.a. 
Fishfi nders, Gps, Kaartplotters en bootinstrumenten.

Verder hebben wij alle digitale waterkaarten van C-map en Navionics. 
Hieronder vind je een greep uit het assortiment:

Heb je behoefte aan meer informatie over deze producten?
Neem dan contact op met Mediawinkel.eu. Bel naar +31 (0)10 230 87 89 of stuur een 

e-mail naar info@mediawinkel.eu. 
Wij voorzien je graag van advies op maat over een fi shfi nder in ons assortiment.

WhatsApp: 06-22675856

Mediawinkel.eu
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Wie tegenwoordig een fishfinder wil kopen ziet door het bomen het bos niet meer; zoveel keuze, 

zoveel merken en zoveel verschillende prijsklassen. Daarnaast heb je ook bijna een universitair 

diploma nodig om alle functies te kunnen gebruiken. Bij Raymarine kijken we hier anders tegenaan 

en ons motto ‘Simply Superiour’ sluit hier naadloos bij aan. Hieronder lees je waarom.

ie opzoek gaat naar een fish-
finder zal hierover vast al 
wel wat gelezen hebben en 

zoveel mogelijk informatie over opge-
zocht hebben. Maar wat ga je nu echt 
gebruiken? Dit is dezelfde vraag geweest 
die de ingenieurs van Raymarine zich 
hebben gesteld tijdens de ontwikkeling 
van de Element serie. Dit is uiteinde-
lijk een serie geworden met de laatste 

nieuwe ontwikkelingen op fishfinder 
gebied. Gebruikersgemak, in de breedste 
zin, staat op nummer één! Dat begint 
al bij de doos, hierin zit alles, of het nu 
voor een flushmount in een dashboard 
is of voor de meegeleverde beugel, alle 
schroeven en toebehoren zitten erbij. 
Installeren is een fluitje van een cent 
met het juiste gereedschap (accuboor, 

W

RAYMARINE
SIMPLY SUPERIOUR

boren en schroefbitjes) en in 90% van 
de gevallen ben je er binnen een uur 
mee klaar als je een beetje handig bent.

VOOR DE SPORTVISSER
De Element serie is ontworpen voor 
de sportvisser, met gebruikersgemak 
voorop. Alle functies die je als sportvisser 
nodig hebt vind je, makkelijk en over-
zichtelijk, terug op de Element. Denk 
hierbij aan 1.2 mhz HD Chirpsonar, 
Realvision 3d, Sidevision, Downvision 
en GPS met mogelijkheid tot het zelf 
maken van kaarten, dit alles in een 
compacte unit en met één compacte 
transducer.
De Element serie zelf is uitgerust met 
een quadcore processor waardoor hij 
ruimvoldoende rekenkracht heeft om 
beelden vloeiend te laten lopen en niet 
geheel onbelangrijk ook in de toekomst 
goed te kunnen functioneren omdat 
Raymarine regelmatig updates en nieuwe 
features voor haar units uitbrengt. 

VOOR ELK BUDGET
De serie bestaat uit drie schermgroot-
tes, 7’, 9’en 12 inch en biedt dus voor 
elke visser de grootte die hij zoekt. En 
voor het juiste budget doordat er geen 

BOTEN & MOTOREN SPECIAL
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onnodige hardware in de Element zit 
die een sportvisser niet zou gebruiken 
Hierdoor zijn de Element fishfinders 
ook zeer prettig geprijsd. Geheel in lijn 
met ons motto ‘Simply superiour’.
Natuurlijk biedt Raymarine nog 
veel meer voor de sportvisser. Ben 
je opzoek naar een compleet geïnte-
greerd netwerk op de boot met meer-
dere schermen en accessoires of andere 
fishfinder modellen en apparatuur? 
Ga dan naar www.raymarine.com �
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SHOWROOM

YAMAHA

V MAX VISMOTOREN
De naam V Max is bij motorliefhebbers legendarisch en ook bij 

buitenboordmotoren van hetzelfde merk Yamaha lijkt dit te gaan 

gebeuren. De Japanse fabrikant heeft namelijk een serie buiten-

boordmotoren uitgebracht die luisteren naar de naam V Max SHO. 

Deze verschijnen in de uitvoeringen 90, 115, 150 en 175 pk. 

Technische hoogstandjes met een enorme acceleratie en koppel, 

laag gewicht en hoge betrouwbaarheid: vismotoren bij uitstek!

www.yamaha-motor.eu

V Max SHO.

LOWRANCE

ALLE TOOLS IN HUIS
Met een compacte Lowrance 

HDS LIVE 7 op je visboot kun je 

alle kanten op als roofvisser. 

Door de eersteklas prestaties 

en innovatieve sonarfuncties 

vanaf Active Imaging tot 

aan StructureScan 3D met 

Active Imaging, FishReveal 

en LiveSight sonar ontsnapt 

er bijna geen vis meer aan 

je sonarbeeld. Een snelle 

dual-core processor helpt 

je bovendien met geavanceerde 

navigatiefuncties als C-MAP,  Genesis Live Mapping en LiveCast 

smartphone-integratie aan innovatieve tools om de vis te vinden!

www.lowrance.com 

ALLE TOOLS IN HUIS
HDS LIVE 7 op je visboot kun je 

je bovendien met geavanceerde 

Alles in huis.

VANCLAES

NOOIT MEER ZÓNDER
De gebruikers van boat-buckles weten het al lang: je kunt gewoon niet meer zónder wanneer je 

ze eenmaal hebt. Deze riemen met het handige oprolmechanisme kun je eenvoudig uitrekken en 

weer oprollen en vervolgens aanspannen zodat je boot via een haak muurvast zit aan de trailer. 

Meestal is twee exemplaren aan de achterzijde en eentje aan de voorzijde van de trailer vol-

doende. De sterke originele 1500 lbs uitvoering kun je aantreffen in de showroom van Vanclaes 

in Alphen aan den Rijn.

www.vanclaes.com

FLOAT PLUS

ACCU VOOR DE FLOAT PLUS
Voor de Float Plus bellyboot motor zijn drie lithium-ion accupacks 

beschikbaar.  De Float Plus lithium-ion battery 31.200 mAh 16,8 V 

is daar één van. Deze pack (er zit ook een lader bij) zit netjes in een 

‘stormcase’ koffer verpakt. De accu geeft de motor een boost van 

32 lb tot 41 lb en heeft aansluitingen voor de motor en een fish-

finder. Het totale gewicht bedraagt 3200 gram.

www.floatplus.nl 

Lithium-ion power.

MOTORGUIDE

KAYAK FLUISTERMOTOR
De lichtgewicht elektromotor en fronttroller Xi3 is naast de Xi5 een van 

de toppers die Motorguide aan bootvissers levert. De Xi3 krijgt in januari 

2021 echter een nieuwe versie met een kayakuitvoering. Deze fluister-

motor wordt in gelimiteerde oplage aangepast om ook op de kayak te 

gebruiken met alle hightech functionaliteiten die hij bezit, mét of zonder 

GPS, met 55 pond stuwkracht.

www.mercurymarine.com

Onmisbaar.

Kayakmotor.
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RAYMARINE

SUPERSCHERP EN HELDER
Raymarine biedt je de volledige controle over het schip met haar nieuwe navigatiedisplays. 

Met de Axiom-lijn komt multifunctionele navigatie binnen handbereik op een aanraakscherm 

of netwerksysteem van deze supersonische fishfinders. De IPS LCD monitors in 7, 9 en 12 

inch hebben een 25% helderder scherm gekregen dan de voorgaande Axiom modellen. 

www.raymarine.nl

ALUMACRAFT

SLANK & SNEL
Een fraaie Alumacraft visboot voor de Nederlandse wateren is de Escape 165 CS. Met zijn 

2 meter breedte net iets slanker dan de grotere modellen als de Classic, kun je met de 5 

meter lange en 315 kg wegende Escape snel uit de voeten. De Amerikaanse boot is solide 

en kent ondanks de console veel ruimte voor bagage, hengels en heeft bovendien een 

mooi werpdek voor- en achterop. Geschikt voor motoren tot 50 pk. Kijk voor specificaties 

en prijzen bij importeur Het Noorden in Grootebroek.

https://alumacrafteurope.eu https://alumacrafteurope.eu 
Compacte Escape.

EUROCATCH OUTDOOR

STILLE LYNX
De Lynx elektromotor van Euro-

catch Outdoor is een superstille 

fluisteraar met 5 standen 

vooruit en 3 standen achteruit. 

De Lynx heeft een antiwier 

schroef, een telescopische 

hendel en 50 lb stuwkracht. 

Natuurlijk is de shaft in hoogte 

verstelbaar, en ook de hoek 

waaronder hij in het water 

staat. Dankzij de tienpunts led 

indicatie kun je zien hoe vol 

de accu nog zit. Ideaal voor 

de roofvisser en karpervisser. 

Gezien bij Raven.

www.raven.nl 

Fluisterstil.

Superheldere displays.

SUZUKI

ALLEMANSVRIEND
Het 5 pk model van Suzuki is een gemak-

kelijk te bedienen allemansvriend die achter 

heel veel verschillende boten kan. De 138 cc 

metende eencilinder heeft een geïntegreerde 

brandstoftank van 1.5 liter, en doet daar best 

lang mee omdat hij zuinig omgaat met brand-

stof. Natuurlijk kan er een externe tank op 

aangesloten worden. De Suzuki DF5 is er met 

knuppelbediening in kortstaart- of langstaart-

uitvoering. De motor is met zijn 23,5 kg nog 

gemakkelijk te dragen.

www.suzuki.nl

REBELCELL

POWER BIJ DE HAND
Een echte Rebelcell Powerbank onder de 100 euro, deze aanbieding 

kwam ons onder ogen op de website van dit merk. Het betreft de Power 

Rebel 26K, een hoge capaciteit powerbank van 26800 mAh / 99 Wh 

waarmee jij je smartphone tot 9x kunt opladen. Kan drie apparaten 

tegelijk opladen dankzij twee USB-B uitgangen en 1 USB-C (snel) uit-

gang. Je kunt deze powerbank ook gewoon meenemen in het vliegtuig 

als handbagage. Rebelcell wordt verdeeld door Technautic.

www.technautic.nl

TINN-SILVER

SOLIDE & STABIEL
De solide aluminium Tinn-Silver boten worden in Maasbracht gemaakt 

voor overheidsinstanties als politie, brandweer en reddingsdiensten, 

maar zijn er ook als visboten in populaire lengtes. De Sport-uitvoering 

kent stabiele modellen dankzij de brede romp en V-vorm en zijn er ook 

in de lengtes 450 en 500 cm, waar je een (maximaal) 60 pk en 100 pk 

motor achter kunt hangen. De 450 Sport is zelfs door de DCI gecertifi-

ceerd voor de binnenvaart.

www.tinn-silver.com

Suzuki DF5.

Multifunctionele displays.

Laden maar…

als handbagage. Rebelcell wordt verdeeld door Technautic.

www.technautic.nl

waarmee jij je smartphone tot 9x kunt opladen. Kan drie apparaten 

tegelijk opladen dankzij twee USB-B uitgangen en 1 USB-C (snel) uit-

gang. Je kunt deze powerbank ook gewoon meenemen in het vliegtuig 

als handbagage. Rebelcell wordt verdeeld door Technautic.

Laden maar…

als handbagage. Rebelcell wordt verdeeld door Technautic.

Sportieve visboten.
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GARMIN

NIEUWE TRANSDUCERS
Garmin introduceert de GT56 en GT36, de nieuwste transducers 

die Ultra High-Definition (UHD) ClearVü en SideVü scanning 

sonar bieden. De transducers hebben 20% meer bereik en drie 

frequenties voor topprestaties met een verbeterde helderheid. 

De twee ondersteunen ook Garmin’s nieuwe scanning sonar 

kleurenpaletten met hoog contrast, waardoor het gemakkelijker 

wordt om vis van structuur te onderscheiden. De alles-in-een 

GT56 levert high-wide CHIRP sonarbeelden met duidelijk zicht-

bare doelen tot zelfs 243 meter.

www.garmin.com

ALUMINIUMBOTEN.NL

BETAALBARE QWEST VISBOTEN
Qwest is de naam van een serie betaalbare aluminium prachtboten voor de sportvisser. 

In de populaire lengtes vanaf 300 tot 500 cm levert Aluminiumboten.nl Qwest visbo-

ten in de series B, F, R en RF. Een B300 visboot in 2 mm aluminium is er al voor 1150 

euro. Een R of RF boot van 3 mm aluminium blijft ook nog betaalbaar en is er met een 

V-bodem en zelflozende kuip. De mooie RF450 (max 30 pk) ook met hengelbakken, 

montageplaat voor fronttroller en steun voor de transducer. Tevens dealer van Suzuki, 

Tohatsu, Haswing en Torqeedo.

www.aluminiumboten.nl 

EGGERS JISP

ATTWOOD & PROBAX
Wie wel eens als passagier op hoge snelheid over de golven heeft moeten varen, weet hoe 

belangrijk bootstoelen zijn op een visboot. Ook al is de boot nog van zulke hoge kwaliteit; het 

bootvissen wordt een gruwel en je rug gaat eraan. Klop dan maar aan bij Eggers bootstoelen in 

Jisp, want met elke portemonnee vind je hier een geschikte stoel(poot) die op jouw boot past. 

Dat hoeft niet meteen een gasgeveerde Attwood of (Tempress Navistyle) Probax te zijn, want ook 

andere merken leveren prima stoelen. Natuurlijk is er een groot aanbod stoelen voor kleine rub-

berboten of roeiboten en tal van andere materialen voor de varende vissers.

www.eggerswebshop.nl 

Luxueus vissen.

Carp Boats Friesland (CBF) biedt karperavon-

tuur in eigen land met modern uitgeruste 

huurvisboten, voorzien van alle faciliteiten. De 

Friese wateren kennen een goed bestand aan 

karper en via het water kun je er het dichtste 

bij komen. De aluminium karper visboten 

hebben een lengte van 6 meter en zijn 2 

meter breed. Ze zijn voorzien van een voortent 

met twee slaapplaatsen; een keukentje met 

kooktoestel, water, koelkast, toilet, rodpods, 

fishfinder en een 15 pk bb-motor. 

www.carpboatsfriesland.nl 

12BB.EU

ALLES VOOR DE BELLYBOOT
12BB.eu profileert zich terecht als dé webshop voor het bellybootvissen. 

Je vindt er een breed aanbod aan merken, bb-boten en accessoires 

als tubetassen, accu’s, kleding, reddingsvesten, fishfinders, flippers en 

adapters, koppelstukken, lijm, hengelsteunen en materialen van onder 

meer Garmin en Scotty. En naast rubberboten natuurlijk ook bellyboten; 

een tiental modellen van 12BB.eu van prima kwaliteit. Kijk op de web-

shop voor een overzicht.

www.12bb.eu

Van 300 tot 500 cm.

CBF

BOOTVISSEN IN FRIESLAND

Ultra High-Definition (UHD) 

transducers.

Met de ‘bb’ van bellyboot!
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RIB’s, trailers, buitenboordmotoren, rubberboten en tal van accessoires voor de boot; je kunt het 

zo gek niet noemen of ze hebben het. Met jarenlange ervaring in deze branche is Kewi een zeer 

praktisch adres om langs te gaan met al je wensen, vragen en adviezen op dit gebied. 

n de showroom en werkplaats 
op het nieuwe adres aan de 
Delftweg in Rotterdam tref 

je een ruime keuze aan boten, buiten-
boordmotoren, trailers en inruil- en 
inkoop van deze onmisbare producten 
voor de varende visser. Kewi importeert 
veel producten rechtstreeks waardoor  
scherpe prijzen gehanteerd worden. Je 
vindt er rubberboten onder de eigen naam 
Kewi, maar ook merken als Suzumar en 
 Nimarine. Nieuw is een (groene) Astromar 
270 rubberboot die voor een introductie-
prijs wordt aangeboden. Een topboot voor 
karpervissers!
Wat velen niet weten is dat Kewi al sinds 

KEWI.NL 
SPECIALIST IN RUBBERBOOTREPARATIES

I 1975 specialist is in het repareren van 
rubberboten, met de nieuwste technieken 
en beste materialen. Het afdichten van 
een (klein) gat of lek; het plaatsen van een 
nieuw stuk op een versleten oppervlak; 

het herstellen van een scheur in de tube of 
het vervangen van een lekkend ventiel, er 
is meer mogelijk dan je denkt! Kijk op de 
website www.kewi.nl voor alle mogelijk-
heden!  �
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