
YachtFocus Magazine 141 • www.yachtfocus.com nieuwe boten - gebruikte boten nieuwe motorboten | 83

Met de Wanderer zeiljachten levert NAZ-
Schepen al jaren eenvoudig handelbare 
en goed zeilende schepen. Nu 
introduceert de werf de Wanderer 
40 MP, een klassiek gelijnd polyester 
motorjacht. Zoals de meeste NAZ-jachten 
is ook dit jacht ontworpen door Martin 
Bekebrede. De rompvorm is gebaseerd 
op de beproefde lijnen van de Wanderer 
zeiljachten en Noordkaper motor- en 
zeiljachten. Dankzij deze rompvorm heeft 
het schip opmerkelijk goed vaargedrag 
op ruw open water en is de stabiliteit 

hoog. Daarnaast is het schip koersvast 
en biedt het veel comfort, ook bij 
hogere golven. Schepen worden custom 
built geleverd met een interieur met 2 of 3 
hutten, een ruime motorkamer, een groot 
stuurhuis en eventueel een gescheiden 
toilet en douche. Houtsoort, afwerking, 
indeling, motorisering en technische 
installatie worden in overleg met de klant 
afgestemd. De stahoogte door het hele 
schip is minimaal 2 meter. De Wanderer 
40MP is standaard vaarklaar leverbaar 
vanaf € 235.000,- incl. BTW.

NAZ-Schepen 
T: 0517-430177  
www.nazeeuw.nl

Melior Yachts breidt haar aanbod 
nieuwbouwjachten in rap tempo 
uit. Vorige maand berichtten we dat 
Melior Yachts het dealerschap van het 
Noorse motorjachtenmerk Saga Boats 
voor de Benelux in de wacht heeft 
gesleept. Dit naast het reeds bestaande 
importeurschap van Haines en Tiwal. 
Nu laat eigenaar Oscar Simonse weten 
ook dealer te zijn geworden van Viknes 
en Skilsø. “De Viknes schepen zijn 
bijzonder gelijnd en uitzonderlijk sterk 
gebouwd, waardoor varen op open zee 
geen enkel probleem is. Momenteel is 
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introduceert het 
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motorjacht

Melior Yachts nu ook dealer van Skilsø en Viknes
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Viknes een van de grootste jachtbouwers 
van Noorwegen,” aldus Oscar Simonse. 
Ook Skilsø staat bekend om haar 
solide sportieve kruisers van Noorse 
klasse en bouwkwaliteit. De boten 
worden gebouwd sinds 1919. In 2011 
nam Viknes de productierechten en 
tekeningen van Skilsø over en is de 
productie verplaatst naar Viknes Arendal 
en Bergen. Alle beschikbare modellen zijn 
te vinden op de site van Melior Yachts. 
 
Melior Yachts 
T: 06-20002312 / www.melioryachts.nl

De geheel nieuwe Marex 310 zal worden 
geïntroduceerd tijdens de Oslo Boat Show in 
september 2016. De Sun Cruiser serie is sinds 
1988 in drie verschillende edities in het Marex programma aanwezig geweest. Het 
cockpitgedeelte van de nieuwe Marex 310 heeft een enorm zitgedeelte dat plaats 
biedt aan tien personen rond een grote klapbare tafel. Dit zitgedeelte kan eenvoudig 
omgebouwd worden tot een (zonne)bed. De kombuis is te bereiken via twee treden 
vanuit de cockpit en bevindt zich aan bakboord. Aan stuurboord is de middenhut met 
een ruim tweepersoonsbed. Ook in de voorhut is een groot tweepersoonsbed aanwezig. 
Tussen beide hutten aan stuurboord bevindt zich de natte cel met wasbakje, douche 
en toilet. Dankzij de standaard Volvo Penta D4 300 pk dieselmotor is deze Marex 310 
niet alleen te gebruiken op kleine wateren, maar ook op grote water en de rivieren. In 
de dakconstructie is een innovatief schuifdaksysteem geïntegreerd wat het openen en 
sluiten versnelt en vergemakkelijkt. De Boarnstream International Motoryachts heeft 
sinds de jaren ‘70 een sterke relatieband met Marex en is sinds 2002 exclusief dealer 
voor Nederland. 
 
De Boarnstream International Motoryachts / T: 0566-600828 / www.boarnstream.com

Nieuwe Marex 310 op Oslo Boat Show


