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1. Introductie EasyTRX2-WIFI 
 

De EasyTRX2-IS-WIFI is de eerste AIS transponder ter wereld die standaard 
beschikt over een WIFI access point. De EasyTRX2-IS-WIFI bezit daarnaast alle 
goede eigenschappen van de EasyTRX2-IS, zoals een geïntegreerde splitter 
zonder signaalverlies, USB aansluiting, CPA alarm en SD-datalogger.  
 
Met deze transponder creëert U op 
een eenvoudige manier een 
draadloos netwerk. Hierdoor is het 
mogelijk om met diverse Apps op 
uw iPhone, iPad of PC, navigatie 
data weer te geven.  
 
De EasyTRX2 beschikt daarnaast 
over een multiplexer. Deze maakt 
het mogelijk alle scheeps NMEA 
data, zoals log, diepte, wind, etc  
beschikbaar te maken op  Uw 
mobile device  zoals de iPAD.  
 
Onze eigen favoriete APP is InavX. Deze maakt van Uw iPAD  in combinatie 
met Navionics kaarten, een volwaardig mobiel navigatie station. Het bereik van 
de EasyTRX2-WIFI is minimaal 30 meter. Door de lange gebruiksduur van de 
iPad batterij, een goed alternatief voor een dure kaartplotter.   
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De InavX applicatie (€.40) als mede de 

Navionics kaarten voor geheel Europa(+-

€.50) kunt u downloaden uit de App-store.  

De EasyTRX2-IS-WIFI        €. 910 

GPS antenne:                        €. 89 

EasyCPA3 alarm :                 €. 89 
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2. RM 1060 succesvol in 2011 

  
In september 2010 werd de RM 1060 geïntroduceerd tijdens de 
bootshow in La Rochelle, Frankrijk 
 
Het afgelopen jaar is de RM 1060 uitgebreid 
aan de tand gevoeld door veel Europese 
watersportbladen (waar onder de Zeilen en 
de Waterkampioen). Deze testen hebben, 
zonder uitzondering, uitstekende recensies 
in de vakbladen opgeleverd. Alle testen 
roemen de zeer goede zeileigenschappen, de 
enorme ruimte binnen en de bijzonder 
doordachte indeling met veel licht en ruimte. 
 
Door deze publicaties heeft een groot publiek kennis kunnen 
maken met de RM 1060. Dit resulteerde in een fantastisch succes 
voor Fora Marine, de fabrikant van de RM boten. Inmiddels zijn er 
42 van dit type verkocht en is het orderboek tot ver in 2012 gevuld.  
 

Wegens annulering nu beschikbaar een standaard RM 1060.  
Moet nog uitgerust worden. €.164.900:  
 

 
 
 
Onze demo RM 1060 volledig uitgerust met o.a: 
 
 

 ankerlier 

 metallic lak 

 kotter furler 

 radial 
Hydranet tri-
radial zeilen 

 compleet 
pakket 
SIMRAD  
inclusief 
radar, 
automaat en AIS transponder 

 parasailor 
 
Normale prijs  €.229.751 - Nu  €.209.751 
 

 LINKS 
 
 
 

Relax sailing met de parasailor en 
de RM 1060. 

 

 
http://www.youtube.com/embed/JH-

CctEYmgA 
 
 
 
 

Alles over de productie van de RM .  
 

 

Klik op foto voor powerpoint 
(laden duurt circa 3 minuten en is 

afhankelijk van verbindingsnelheid) 

 
 
 

Een bijzonder testverslag  
van de RM 1060 

in Zilt van september 2011 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
http://www.ziltmagazine.com/zilt65/ 

http://www.youtube.com/embed/JH-CctEYmgA
http://www.youtube.com/embed/JH-CctEYmgA
http://www.rm-yachts.nl/brochures/ppt2_bestanden/frame.htm


 
 

 

3. Ocqueteau –Nieuwe modellen 
 
Het afgelopen jaar heeft de Ocqueteau werf in Ile D’Olleron niet stil gezeten, er zijn een 
aantal nieuwe visboten ontwikkeld. Als eerste de Ocqueteau 600, genaamd Ostrea. 
Deze boot is een pure visboot  zoals vissers hem willen hebben.  
 

 Snel  en zeewaardig. Met  max. 
110 pk gaat deze boot met een 
gewicht van slechts 900 kilo, als 
de spreekwoordelijke brandweer.  
 
Het dek is volledig vlak zodat U 
ongehinderd rond de stuurhut kunt 
lopen. Hierin is plaats voor 2 
personen. De stahoogte is met 
1.94 ruim. De stuurhut is 
uitgevoerd met  2 schuifdeuren, 
deze kunnen afgesloten  worden. 
Onderdeks is er veel ruimte om al 
Uw spullen zeevast op te bergen.  

 

Specificaties: 
 

 Lengte 6.20 m 

 Breedte 2.45 m 

 Diepgang 0,32 m 

 Certificaat: C 7 personen 

 Exclusief motor 

 Prijs € 18.854 inclusief BTW . (Af werf Frankrijk). 
 
 
 
 
Ocqueteau 705 
 

Afgelopen december, tijdens de beurs in Parijsr, is de Ocqueteau 7.05  gepresenteerd.  
De Ocqueteau 705 combineert grote ramen met  een bijzonder ruime hut.  
 
De 705 is rijkelijk uitgerust 
zodat het verblijf aan 
boord,, zowel voor de 
visser als de opstappers 
uitermate plezierig maakt. 
 
Alle Ocqueteau’s  hebben 
een grote stabiliteit, zowel 
voor anker als tijdens de 
vaart.  
 
 
 

Specificaties: 
 

 Lengte overall 6,92 m 

 Breedte 2.65 

 Diepgang 0.83 m 

 Gewicht 1.750 kg 

 Certificaat: C 8 personen 

 uitvoering met Nanni diesel 130 pk 

 Prijs € 61.344 Inclusief BTW. (Af werf Frankrijk). 
 
Meer informatie op www.hollandmarinehardware.nl of  
 
via email  kantoor@hollandmarinehardware.nl. 
 

 

  
 
 
 

 
 
 

  
 

 
Verkoop 
 Gecertificeerd dealer van Holland 
Nautic  voor de producten Simrad 
en Lowrance 
 

Service Center/Showroom 
Op dit  moment zijn wij nog druk 
bezig met het inrichten van het  
service center.  Zodra deze  is 
ingericht zullen wij de onderdelen 
op voorraad nemen zodat wij u snel 
en efficiënt kunnen helpen.  
 

Garantie 
Door Holland Nautic  geautoriseerd 
om  garantie reparaties uit te 
voeren.  
 

On-board werkzaamheden 
Op verzoek kunnen wij ook aan 
boord service verlenen en installatie 
werkzaamheden uitvoeren. 
 
 
 
 

Operationeel  
vanaf 

1 april 2012 

  

http://www.hollandmarinehardware.nl/


 
 

 
 
 

4. EasyTRX2 service  bulletin 2.1.4. 
 
Op onze website is een nieuwe versie geplaatst van de EasyTRX2 
firmware. Deze is geschikt voor zowel de EasyTRX2 als de EasyTRX2-IS 
(Integrated Splitter). Omdat er belangrijke verbeteringen zijn aangebracht 
met betrekking tot SD-Card, raden wij U aan deze nieuwe software te 
installeren. Deze verbeteringen zijn dat de Multiplexer (NMEA in 
4k.8/38k4 selecteerbaar) en transponder alarmen (zoals VSWR-alarmen) 
nu kunnen worden uitgezet.  
 
Het upgraden is heel eenvoudig. Sluit door middel van een meegeleverde 
USB kabel PC of Laptop aan op de EasyTRX2. Vervolgens start U de 
installatie software. Ga daarna naar bestand /actiebalk en kies voor 
upgrade. De rest wijst zich vanzelf.  
 

 

 
Klik op afbeelding om firmware te downloaden 

 

 

5. Simrad AANBIEDING  
 
 Een NSS7 Touchscreen multifunctie display met de prijswinnende 3G 
breedbandradar van € 3.877 voor slechts € 2.995,-. Voorwaarde is dat U 
de bestelling plaatst vóór  1 februari 2012. Deze aanbieding is inclusief 
hulp bij het aansluiten (max. 2 uur) door Holland Marine Hardware en een 
3 uur durende workshop gegeven door Holland Nautic.  
 
UW VOORDEEL € 882,- 
Inclusief 2 installatie uren  
Inclusief 3 uur durende workshop 
 
 
 
 
 

LET OP: Geldig tot en met 31 januari 2012 
 

 
 

 

NU tijdelijk 
€ 2.995,- 

 

 

 
 

 

 
6. WERELDPRIMEUR 

 
 
Van 21 t/m 29 januari staan wij weer 
op Boot Düsseldorf. 
 
Op de grootste beurs van het jaar 
presenteren wij de eerste AIS klasse 
B transponder uitgevoerd met WIFI. 
 
Bezoek ons op stand B52 in hal 11. 
 
 
 
 

 

  

http://www.weatherdock.de/produktseite.php?prodid=34


 
 

 
 

 
 
 

7.  Nieuw  adres 
 
Holland Marine Hardware is verhuisd naar: 
Zwanenburgerdijk 280 B 
1161 NL Zwanenburg 
 
Telefoon:       020-2100199  
Mobiel:           06-11648071/072 
Fax:                  020-2100193 
Emailadres:    kantoor@hollandmarinehardware.nl 
 
Onze nieuwe vestiging is uitstekend bereikbaar en ligt op slechts 2 
minuten rijden van de A9 . U neemt de afslag Halfweg. Vervolgens  
op de N200 de 1e afrit  richting Halfweg / Zwanenburg. Onder aan de 
afslag rechts, linksaf de brug over en na de brug rechts. U vindt 
Holland Marine Hardware na 100 meter aan Uw linker hand. 
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