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Jachtbemiddeling van der Veen Jetboats
breidt uit met sloepverhuur
veroveren
Jachtbemiddeling van der Veen uit
Terherne is een bekende speler in
de botenmarkt. Dat de haven en
de werkplaats onder de naam JH
(Jachthaven) Terherne door het leven gaat
is minder bekend. Door de overname
van het bedrijf door Evert Jansen in juli
2016 is deze nieuwe naam ontstaan.
JH Terherne BV omvat de jachthaven,
de werkplaats, de passantenhaven, de
watersportwinkel en vanaf dit seizoen
ook sloepverhuur. Aan het Syl 12 heeft
JH Terherne BV twee gloednieuwe
Waterspoor 707 tendersloepen gereed

liggen voor de verhuur. Er zijn niet alleen
verhuurmogelijkheden per week, maar
ook per dag en zelfs per dagdeel. Ook
zijn er volledige ‘ontzorg’-arrangementen
beschikbaar voor een dag of een
weekend. Reserveren kan via de website
of telefonisch. De jachtmakelaardij sluit
niet uit dat de vloot wordt uitgebreid met
motorjachten.

Jachtbemiddeling van der Veen
T: 0566-689264
www.jachtbemiddeling.com

Nieuwe uitvoering Newport Bass Hardtop
maakt modellenrange compleet

Menken Maritiem presenteert op de
HISWA Amsterdam Boat Show de
Newport Bass Hardtop. De Hardtop is
het nieuwste model in de succesvolle
lijn Newport Bass motorboten en
kajuitsloepen. Na de HISWA show,
die van 8 tot en met 12 maart in de
Amsterdam RAI gehouden wordt, is de
boot op de werf in Ter Aar te bekijken.
Menken Maritiem heeft sinds 2004 al
zeventig Newport Bassen gebouwd.
Door de jaren heen zijn diverse indelingen
en uitvoeringen ontwikkeld. De klanten
bepalen de positie van de stuurstand,
kiezen voor een open of gesloten kajuit,

voor twee of vier vaste bedden en voor
vaste ramen of een buiskap. Met de
Hardtop is nu ook een versie met gesloten
stuurhuis leverbaar. Werfeigenaar Bernard
Menken heeft hoge verwachtingen van
het nieuwe model: “De Hardtop heeft
grote openklappende teakhouten deuren.
Daarmee is het buitengevoel behouden,
terwijl je wel je vaarseizoen kunt
verlengen,” zo stelt hij. “We begonnen
in 2004 met een forse kajuitsloep. Nu
bieden we 32 verschillende uitvoeringen
aan. Per saldo zijn er geen twee gelijk aan
elkaar omdat we graag specifieke wensen
invullen.” Het V-vormige onderwaterschip
maakt de boot zeer geschikt voor
snelvaren. Ondanks de stevige
waterverplaatsing van 5 tot 6 ton bereikt
de boot met een 280pk dieselmotor een
snelheid van 22 knopen (40km/h).

terrein op
Nederlandse
botenmarkt
JETBOATS.EU uit Nijkerk is de enige
leverancier in Europa van Yamaha jetboten.
Daarnaast levert zij ook de Scarab jetaangedreven sportboten in Nederland. Een
jetaangedreven sportboot heeft volgens
JETBOATS.EU nogal wat voordelen ten
opzichte van de conventionele inboard,
z-drive en outboard boten. Zo zijn
deze veiliger door het ontbreken van een
schroef en hebben ze meer binnenruimte
en een geringe diepgang vanaf 30 cm
waarmee het vaargebied wordt vergroot.
Daarnaast hebben de boten een
sensationeel vaargedrag, vragen ze minder
onderhoud en zijn de jetboats zuiniger,
lichter, wendbaarder en exclusiever. Alle
2017-modellen van Yamaha en Scarab
zijn leverbaar. Van 16 tot en met 26
voet, inclusief wakeboardversies met
ballastsystemen en zelfs consoleboten.
Jan Praster van JETBOATS.EU: “De boten
van Yamaha en Scarab zijn voorzien van
ultramoderne aluminium 4-takt motoren
die voldoen aan de hoogste eisen inzake
uitstoot, betrouwbaarheid, efficiëntie,
onderhoud, geluid en verbruik.” De jetaangedreven boten van Yamaha en Scarab
zijn te zien op www.jetboats.eu.
JETBOATS.EU
T: 085-4019563 | www.jetboats.eu

Menken Maritiem
T: 0172-604742
www.menkenmaritiem.nl
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