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Recordaantal werven op Motorboot Sneek
Motorboot Sneek telt tijdens de voorjaars
editie een record aantal deelnemers.
Naast acht watersportbedrijven uit Sneek,
zijn negen werven en een jachtmakelaar
te gast, vooral van buiten Sneek of
Friesland. De botenbeurs biedt in het
weekeinde van 7, 8 en 9 april een divers

met de andere watersportbedrijven
presenteren zij ruim 400 nieuwe en
gebruikte motorboten. Deze zijn te zien bij
de bedrijven op en nabij watersportboulevard ’t Ges in Sneek, centraal gelegen in
het Friese watersportgebied.
Op www.motorbootsneek.com staan
alle achttien deelnemers en hun aanbod
vermeld. Bezoekers kunnen op de
website, op basis van hun persoonlijke
voorkeur, een eigen route uitzetten. Er zijn
drie opties: polyester, stalen en gebruikte
motorjachten. Motorboot Sneek is op 7,
8 en 9 april dagelijks geopend van 11.00
uur tot 17.00 uur. Toegang is gratis.

Super Lauwersmeer
met twee jachten op
Motorboot Sneek

Motorboot Sneek
www.motorbootsneek.com

aanbod: van Europese Motorboot van
het Jaar 2017 tot een ruime keuze in
gebruikte jachten. Onder de gastbedrijven die aan de zeventiende editie van
Motorboot Sneek meedoen, zijn drie
nieuwkomers: Beaufort Jachtmakelaardij
uit Sneek, De Boarnstream uit Jirnsum en
North-Line Yachts uit Harlingen. Samen

Linssen Yachts houdt Linssen In-Water Boat Show 2017
Linssen Yachts start het nieuwe vaarseizoen met de Linssen In-Water Boat Show 2017.
Van vrijdag 19 tot en met maandag 22 mei kan men samen met een ervaren schipper
een proefvaart maken met diverse jachten van Linssen. Zo kunnen bezoekers de
vaareigenschappen, de ruime en slim ingedeelde interieurs en de geruisloosheid van
de jachten zelf ervaren. Tijdens de In-Water Boat Show presenteert Linssen Yachts ook
drie wereldprimeurs uit de Grand Sturdy serie: de Grand Sturdy 35.0 Sedan, de Grand
Sturdy 35.0 AC en de Grand Sturdy 40.0 AC. Deze primeurs staan opgesteld in de
showroom van Linssen Yachts zodat ze gemakkelijk toegankelijk zijn en bezoekers ze
in alle rust kunnen bekijken. Wie geïnteresseerd is kan vanuit de jachthaven van Linssen
meteen een proefvaart maken met een vergelijkbaar jacht uit dezelfde klasse. Daarnaast
is er binnen – in de showroom en de Collection-showroom – een keur aan nieuwe en
gebruikte jachten in topconditie te bewonderen. Op de website is het totale aanbod aan
gebruikte jachten van Linssen te vinden. De Linssen In-Water Boat Show is op vrijdag
19 mei geopend van 13.00 tot 20.00 uur en op zaterdag 20, zondag 21 en maandag 22
mei van 10.00 tot 16.00 uur. Vooraf aanmelden is niet noodzakelijk, maar kan zinvol zijn
als u specifieke vragen heeft. Stuur in dat geval een email naar: info@linssenyachts.com
Linssen Yachts | T: 0475-439999 | www.linssenyachts.com

In het weekend van 7, 8 en 9 april heet
Super Lauwersmeer bootliefhebbers
van harte welkom om kennis te maken
met de werf en twee van haar modellen
tijdens Motorboot Sneek. Super
Lauwersmeer zal tijdens Motorboot
Sneek de Discovery AC en Discovery
OC afmeren. De achterkajuit en open
kuip uit de Discovery-serie zijn in de
afgelopen jaren met succes ontvangen.
Beide modellen tonen de bijna vijftig
jaar ervaring van de werf en de vele
maatwerk-mogelijkheden die de
jachtbouwer te bieden heeft. Zo is de
Discovery achterkajuit naar wens van
de eigenaar uitgerust als een echte
familieboot met dubbele natte cel en

zes vaste slaapplaatsen. De Discovery
open kuip die in Sneek te zien zal zijn
is uniek door het doorlopende vaste
dak waardoor de salon en de kuip
samensmelten. Het team van Super
Lauwersmeer staat tijdens Motorboot
Sneek klaar om met de bezoekers te
filosoferen over hun droomjacht.
Super Lauwersmeer | T: 0511-442181
www. superlauwersmeer.nl
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