
YachtFocus Magazine 138 • www.yachtfocus.com nieuwe boten - gebruikte boten nieuwe motorboten | 85

Vink Jachtservice organiseert in het 
weekend van 16 en 17 april een fees-
telijke opening van het vaarseizoen. Dit 
doet ze in samenwerking met de familie 
Warmenhoven van de botenstalling aan 
de Kniplaan 12 te Voorschoten. Tijdens 
deze Open Huis-dagen in Voorschoten 
wordt het tonen van de werkzaamheden 
en de mogelijkheden van de werf gecom-
bineerd met een grote occasionshow. 
Vink Jachtservice is gespecialiseerd in 
de aan- en verkoopbemiddeling van de 
bekende klassieke Super Van Craft mo-
torjachten. Op de occasionshow zal dan 

Op vrijdag 8, zaterdag 9 en zondag 10 
april 2016 presenteren de acht deelne-
mende watersportbedrijven van Motor-
bootSneek.nl voor de vijftiende keer de 
nieuwste ontwikkelingen en trends tijdens 
de voorjaarsshow. Watersportliefheb-
bers kunnen deze dagen tussen 11.00 
en 17.00 uur het ruime aanbod aan nieu-
we en gebruikte motorjachten bezichti-
gen. Ook maken alle bezoekers kans op 
een diner voor twee personen. Onder de 
vaste deelnemers behoren jachtwerven 
Aquanaut Yachting, Brandsma Jachten, 
Jansma Jacht, Jetten Shipyard, Priva-
teer Silverline Yachts, SK Jachtbouw, 
Vivante Yachts en jachtmakelaardij De 
Valk Sneek. Daarnaast presenteert een 

De Aluqa Abalone 28 van Aluqa Exclu-
sive Boats is door de jury uitgeroepen 
tot HISWA Motorboot van het Jaar. “Een 
briljant afgewerkte boot met zeer goed 
uitgewerkte details en een sexy uitstra-
ling. De boot is snel varend en heeft 
bovendien een heel mooie ankercon-
structie,” aldus juryvoorzitter Martin de 
Jager. Naast de Aluqa Abalone 28 had-
den ook de Boarncruiser 1200 Elegance,  
Lillebror 78, Spoker Saloon en Super 
Lauwersmeer Evolve OC een nominatie 
in de wacht gesleept. De Hanse 315 van 
West Yachting werd verkozen tot Zeilboot 
van het Jaar. Tevens werd de winnaar van 
de HISWA Product van het Jaar verkie-
zing bekend gemaakt. Deze prijs ging 
naar de sportieve roeiboot VolansCOAS-
TAL, die roeien toegankelijk maakt voor 
een breder publiek.

Aluqa Exclusive Boats
T: 06-57312501
www.aluqa.nl
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tweetal gastwerven tijdens de voorjaars-
show het aanbod. De gastwerven zijn 
dit jaar De Vaart Yachting, dealer van 
diverse polyester motorjachten en de 
Catalina Yachts zeiljachten, en Super 
Lauwersmeer, gepassioneerde bouwers 
van diverse modellen van de Discovery, 
Evolve, Kotter en Empire lijn.

Motorboot Sneek
www.motorbootsneek.nl

ook een uitgebreid aanbod van gebruik-
te Super Van Craft-schepen aanwezig 
zijn, net als een reeks motorkruisers van 
andere merken.

Vink Jachtservice
T: 071-5761005
www.vink-jachtservice.nl


