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JETBOATS.EU uit Nijkerk is 
gespecialiseerd in jet-aangedreven 
sportboten. Bij JETBOATS.EU vindt u 
geen conventionele aandrijvingen, maar 
altijd innovatieve modellen die meegaan 
met de huidige én de toekomstige 
trend. Ricardo Ras en Jan Praster van 
JETBOATS.EU lichten toe: “Bij ons 
krijgt de klant gewoonweg méér boot 
voor zijn geld; de jet-aangedreven 
boten zijn veiliger, ruimer, hebben 
minder diepgang, zijn goedkoper in 
onderhoud en spectaculairder qua 
vaareigenschappen. Bij Yamaha zijn de 
jetboten nagenoeg full option uitgevoerd 
en zijn er geen ellenlange optielijsten. 
Ook worden de boten standaard met 
gratis trailer geleverd.” Op de website is 
de nieuwe 2018 line-up van Yamaha te 
vinden, waarvan de meeste modellen nu 
al verkrijgbaar zijn. Vanwege het grote 

succes van de 19ft center console 
boot brengt Yamaha voor 2018 de 
210 FSH-serie uit met nog meer 
binnenruimte en twee ultramoderne 
TR1-motoren. Tevens nieuw dit jaar is 
het surfpoint systeem voor de WAKE 
Edition boten 212X en 242X voor de 
perfecte golf bij het wakesurfen. 
Bezoek JETBOATS.EU voor het laatste 
nieuws en om de 2018 line-up te 
bekijken. Wie de boten liever in het echt 
ziet, is welkom op het kantoor in Nijkerk. 
JETBOATS.EU werkt bij voorkeur op 
afspraak. Vanaf eind november komen 
de eerste modellen binnen. Bij bestelling 
voor het einde van het jaar ontvangen 
kopers een hoge korting en gratis 
winterstalling tot april 2018. 

JETBOATS.EU 
T: 085-4019563  |  www.jetboats.eu

Gratis winterstalling en korting bij 
aankoop van een nieuwe Jetboot

Een nieuwe stap in de geschiedenis van Menken Maritiem: 
Menken Service is een zelfstandig operend bedrijf geworden. 
Sinds 1 oktober worden alle onderhoudswerkzaamheden, 
servicewerk, refits en de winterstalling van ruim 100 “Menken-
boten” uitgevoerd door Menken Service. Reyer Romijn is de 
eigenaar van deze nieuwe onderneming en heeft hiervoor vijf jaar 
bij Menken Maritiem gewerkt. Het verkoopbedrijf blijft Menken 
Maritiem BV heten. De aangescherpte focus van Bernard 
Menken ligt op de verkoop van nieuwe boten en de bemiddeling 
van door Menken gebouwde boten. Rutger de Groot regelt 
vervolgens alle zaken rond die verkopen. Waar nodig bieden zij 
Menken Service ondersteuning. Beide bedrijven blijven gevestigd 
in het bekende pand in Papenveer - Ter Aar. 
 
Menken Maritiem  |  T: 0172-604742  |  www.menkenmaritiem.nl

Service-afdeling van Menken Maritiem is verzelfstandigd

Zondag 9 oktober werd een nieuw 
record gevestigd op het water. In een 
tijd van 7 uur en 40 minuten lukte het 
de supersnelle Waterdream s-850 
Speedster een overtocht te maken van 
Vlissingen naar hartje Londen. Nooit 
eerder werd een dergelijke tijd op deze 
route neergezet bij een overtocht in 
een gemotoriseerd voertuig. Het record 
werd gevestigd door Bernhard van 
Oranje, oprichter van Waterdream, die 
samen met zijn zoon Samuel (13 jaar) 
en Lex Sluyter de oversteek maakte. De 
overtocht was extra bijzonder omdat er 
via Ramsgate ook nog werd getankt en 
de omstandigheden zeer herfstachtig 
waren. 

Waterdream 
T: 020-6701947  |  www.waterdream.nl
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Waterdream 
s-850 Speedster 
verbreekt record
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