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Menken Maritiem viert 20-jarig
jubileum met chique limited edition
In september 1997 kwamen de eerste
Piet Hein sloepen in Nederland aan.
Sindsdien heeft jachtontwerper Martin
de Jager nog acht andere modellen voor
Menken getekend. Het 20-jarig bestaan
wordt op een bijzondere wijze gevierd:
alle modellen zijn in 2017 leverbaar in de
speciale ‘20th Anniversary Limited AIX
Edition’. Deze bijzondere uitvoering is niet
alleen chique, maar ook fris en tijdloos. De
boten hebben een fawnkleurige romp en
antraciete stoffering. De buiskappen zijn
in het exclusieve Wheatermax materiaal
uitgevoerd. De jachtwerf uit Ter Aar is
hiervoor een samenwerking aangegaan
met het gerenommeerde Franse rosé
wijnhuis uit de Provence, Maison Saint
AIX. Werfeigenaar Bernard Menken is
trots: “Scheepsbouwkundig is de kleur
natuurlijk volstrekt irrelevant. Maar de klant
van vandaag valt vaak voor het complete
plaatje en detaillering. Dat hebben onze
stylisten met de mensen van AIX uiterst
smaakvol ingevuld. Zo brengen we

deugdelijk, doordacht en design met elkaar
in evenwicht.” De motorkisten en tafels
zijn uitgevoerd in natuurlijk graniet, met
teakhouten omlijsting. Menken Maritiem
heeft speciale glashouders ontwikkeld
waar niet alleen blikjes in passen, maar ook
de meegeleverde Riedel AIX wijnglazen.
De exclusieve ‘AIX-boten’ zijn in maart
op de HISWA Amsterdam Boat Show
gepresenteerd. Sindsdien zijn er al zeven
verkocht.
Menken Maritiem
T: 0172-604742
www.menkenmaritiem.nl

Klop Watersport
introduceert Invictus
Yacht in Nederland
Al jaren leefde bij Klop Watersport de
gedachte om een exclusief en mooi
merk te introduceren in Nederland, als
vervanger van de traditionele speedboot.
Het watersportbedrijf in HardinxveldGiessendam is daarom sinds kort
importeur voor Invictus Yacht. Deze
nieuwe merknaam in het aanbod van
Klop Watersport wordt vertaald als
‘onoverwinnelijk’. Een passende naam,
zo vindt Klop Watersport. “Invictus
Yacht creëert in design, comfort,
vaareigenschappen en bouwkwaliteit
een nieuwe standaard en zet ieder
alternatief op achterstand. Exclusief
design, super vaareigenschappen
en een eigen gezicht. Topkwaliteit
en Italiaans design smelten samen in
de jachten van Invictus.” De Invictus
is al te zien in de showroom bij Klop
Watersport.
Klop Watersport
T: 0184-612227
www.klopwatersport.nl

Twee unieke kansen om een proefvaart te maken met een jetboot

JETBOATS.EU uit Nijkerk is
gespecialiseerd in jet-aangedreven
sportboten van de merken Yamaha en
Scarab. De populariteit van deze jetboten
neemt toe, mede door de spectaculaire
vaareigenschappen en de ruimte die de

boten bieden ten opzichte van het huidige
conventionele aanbod aan sportboten.
Daarnaast zijn de voordelen te vinden
in de veiligheid door het ontbreken van
een schroef, het lagere brandstofverbruik
en de lagere onderhoudskosten. Om de
bijzondere boten aan een groter publiek
bekend te maken zal JETBOATS.EU in
de maand mei op twee evenementen
aanwezig zijn. Op zaterdag 13 mei kan er
op het Brielse Meer worden proefgevaren
met een Yamaha AR240HO tijdens het
Ultimate Ski & Wake evenement. De
proefvaarten worden georganiseerd vanaf
Paviljoen Breezze op de Veckhoekse
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Sluisweg 2 in Vierpolders. Ook op
zondag 21 mei kunnen de spectaculaire
vaareigenschappen van de jetboat worden
ervaren. Dan is JETBOATS.EU aanwezig
op de proefvaardag van Yamaha op
locatie Bremerbaai in Biddinghuizen.
Deelname is bij beide evenementen gratis.
Vooraf een plekje reserveren kan via
sales@jetboats.eu of via het
contactformulier op www.jetboats.eu.
JETBOATS.EU
T: 085-4019563
www.jetboats.eu
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