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1. Nieuwe demo RM-1060 in aanbouw
De tijdens de bootshow van La 
Rochelle geïntroduceerde RM-1060 
is een groot succes voor Fora 
Marine gebleken. In totaal zijn er 
inmiddels 20 besteld en is het 
orderboek voor wat betreft de 
productie 2011 van de RM-1060 
vol. 

Het grote succes van de RM-1060 
is vooral te dankten aan het 
opvallende ontwerp en de 
ongekende zeileigenschappen. Het 
testteam van het maandblad 
Zeilen was dan ook zeer te spreken over de buitengewone en opvallende 
zeileigenschappen. Leest meer hierover in het januari nummer van Zeilen.

De RM-1060 van Holland Marine Hardware is inmiddels in aanbouw en wordt 
volgens plan in juni opgeleverd . Daarna zal het schip overgevaren worden van 
La Rochelle naar IJmuiden.

Serieuze belangstellenden kunnen een deel van deze tocht meevaren door in 
één van de Franse of Belgische havens op te stappen.

Proefvaren met de RM-1060
Vanaf half juni is het mogelijk om met de RM-1060 een proefvaart te maken. Op 
de afgelopen HISWA te Amsterdam, hebben  zich al een aantal belangstellenden 
aangemeld. Begin juni zullen deze belangstellenden voor een proefvaart 
uitgenodigd worden.  

Deelname La Rochelle- IJmuiden
Bent u geïnteresseerd in een proefvaart of in het mee zeilen van een etappe La 
Rochelle – IJmuiden, meldt u dan aan door een e-mail te sturen naar:

Kantoor@hollandmarinehardware.nl
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2. EasyRescue in de belangstelling
In december is de EasyRescue Automatic 
Activation geïntroduceerd. Vanaf dat moment 
heeft de pers en onze klanten de EasyRescue 
ontdekt. Zo bestaat er grote belangstelling 
van uit de SAR wereld en de offshore 
industrie. 

Ook vanuit professionele en particuliere 
zeezeilers is er grote belangstelling. Op dit 
moment vinden er gesprekken plaats met de 
Volvo Ocean en de Mini-Transat organisatie. 
De EasyRescue was verplicht gesteld op de 
Barcelona World race.

De organisatie van de Wasser- und Schiffahrtsamt in Cuxhaven (Duitsland) heeft 
besloten om alle “zeegaande” medewerkers te voorzien van een EasyRescue-A. 

Wat is de EasyRescue?
De EasyRescue is een op AIS gebaseerd man over board systeem(MOB). Door 
middel van AIS wordt het moederschip en alle andere schepen [uitgerust met 
AIS] gealarmeerd. Binnenkort wordt ook de Nederlandse kustwacht (door een 
software update) voorzien van de AIS-Alarm functie zodat de kustwacht 
onmiddellijk op de hoogte wordt gesteld van de Man over Board situatie.
Dit laatste betekent dat binnen 1 minuut  overal in Nederland de MOB situatie 
bekend is. In het buitenland is dit reeds het geval. 

3. Seasafe reddingsvlotten nu inclusief
Bureau Veritas keurmerk
Vanaf het najaar 2010 zijn alle door Seasafe gemaakte reddingsvlotten voorzien 
van een extra keurmerk van Bureau  Veritas. Dit keurmerk is van groot belang 
voor de watersporter. Het garandeert de kwaliteit van de Seasafe 
reddingsvlotten. In het verleden zijn hier, ten onrechte, door de pers nog wel 
eens kanttekeningen bij geplaatst.

Dit was de belangrijkste reden om deze grote investering te doen. Dat Bureau 
Veritas niet over een nacht ijs gaat zal duidelijk zijn. Zo is naast het 
kwaliteitsonderzoek van de gebruikte materialen, het productie proces 
doorgelicht. Ten slotte zijn 50 reddingsvlotten als test opgeblazen. 

Alleen Seasafe maakt voor de pleziermarkt, zelfrichtende reddingsvlotten onder 
de 2000 euro. Daarnaast is Seasafe een van de grootste fabrikanten op de 
wereld als het gaat om SOLAS reddingsvlotten.

Vanaf 2011 zijn alle Seasafe reddingsvlotten ISAF/ORC gecertificeerd. 

Prijsvoorbeeld (type 9650-group A – Ocean / ISAF): 

1325 euro voor 4 pers. / zelfrichtend/ +24H  / Tas
1375 euro voor 4 pers. / zelfrichtend / +24H / Containter

RVS  rek (in combinatie met een container): 100 euro.

T O P D E A L S
EasyTRX 

transponder
(vorig model)

489 Euro!  
(op=op)

RVS rek
in combinatie 

met een 
reddingsvlot

voor:

100 euro

EasyRescue-
A

Automatische 
versie

2 stuks voor:

Bel!

Inruilactie AIS 
ontvangers

voor de 
EasyTRX²

Bel!

Zelfrichtend ISO 9650 group A

Solas 6 persoons
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4. Nieuwe EasyTRX² generatie transponders
De firma Weatherdock heeft besloten om zelf een eigen AIS transponder te 
ontwikkelen. Tot voorkort maakten alle transponders gebruik van het zelfde 
moederboard met dezelfde functies. Hier is dus een einde aan gekomen. 

Zo heeft de nieuwe EasyAIS² generatie de volgende extra functies: 

• 12 en 24 volt aansluitbaar!
• USB, rs232 en rs422 aansluitingen;
• SD card met blackbox functie (max. 2 GByte)
• Closest point of approach (CPA) and Time tot CPA alarm

Daarnaast heeft de uitvoering met een geïntegreerde splitter, geen signaalverlies 
meer op de marifoon. U hoort precies het zelfde wat u zonder splitter ook zou 
horen. Alleen de EasyTRX²-IS maakt dit waar. Bij een ander merk transponder 
kan het verlies als gevolg van het gebruik van een spitter oplopen tot 10 mijl!

Bezit U een AIS ontvanger?
Vraag naar de inruilkorting!

EasyTRX2

EasyTRX2-IS (integrated splitter)

Heeft u vragen of problemen met het installeren 
of wilt u meer informatie over de EasyAIS producten, 
neem dan contact met ons op via:

getinfo@hollandmarinehardware.nl.

mailto:getinfo@hollandmarinehardware.nl


5. Holland Marine Hardware gaat verhuizen
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan ons nieuwe pand in 
Zwanenburg. De reden van deze verhuizing is het ruimtegebrek waarmee wij de 
laatste jaren worden geconfronteerd. 

Seasafe Service Center
Daarnaast blijkt het niet mogelijk, vanwege de beperkte ruimte, een Seasafe 
service center op te richten in IJmuiden. Deze problemen zijn opgelost zodra wij 
in Zwanenburg gehuisvest zijn. 

De nieuwe vestiging is zeer goed bereikbaar en ligt op slecht 2 minuten rijden 
van de A9, afslag Halfweg. Vervolgens richting Zwanenburg.

Het pand is gelegen aan de Ringvaart en is via het water bereikbaar 
(Doorvaarthoogte 5 meter).

Nieuwe adres met ingang van 1 juli 2011:

Zwanenburgerdijk 280 B
1161 NL Zwanenburg

Indruk van het nieuwe pand

Globale ligging ten opzichte van 
Amsterdam

Holland Marine Hardware
Kennemerboulevard 716, 1976 ES IJmuiden

Telefoon: 0255-511-202
getinfo@hollandmarinehardware.nl

www.hollandmarinehardware.nl
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