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Op avontuur met
de Skarrel
Het is een bijzondere boot: de Skarrel.
Deze trailerbare en stabiele zeil- en
motorboot van aluminium biedt vele
mogelijkheden om het water op
een avontuurlijke wijze te beleven.
Binnenkort kunnen liefhebbers zelf met
de Skarrel de zee op. Van 18 juni tot en
met 26 juli organiseert initiatiefnemer
Pim Bergsma uit Makkum vrijblijvende
proefvaarten. Bergsma: “De Skarrel
biedt de mogelijkheid om op eenvoudige
wijze zowel op de motor als zeilend te
genieten van onze mooie wateren en
natuur. Het is een zeil- en motorbootje
in één, dat eenvoudig beide functies in
zich heeft en genieten combineert met
bedieningsgemak.” Met zijn flexibele
diepgang van 25 tot 65 cm en een
doorvaarthoogte van 85 cm is het een
prima toerboot voor het binnenwater.
Met de deel- en knikbare koolstof mast
is de Skarrel binnen vijf minuten zeilklaar.
Daarbij biedt het bootje ruime, droge en
windvrije zitplaatsen voor vier personen
en slaapplaatsen voor twee personen.
Deelnemers kunnen zich per mail

Connect
Yachtbrokers
nu ook officieel
verkooppunt
van Viko Yachts

of telefonisch aanmelden voor een
proefvaart.
Pim Bergsma
T: 06-51504422
pimbergsma51@hotmail.com

Rond- en platbodems kijken bij
Heech by de Mar

Op 1 april 2018 opende Connect
Yachtbrokers haar eerste
jachtmakelaarskantoor in Enkhuizen.
Onder leiding van ervaren jachtmakelaar
Pim van Putten sleept het bedrijf nu
ook haar eerste dealerschap in de
wacht. Connect Yachtbrokers is officieel
verkooppunt van Viko Yachts voor heel
Nederland. Van Putten licht toe: “Viko
Yachts zijn leuke zeiljachten voor zéér
aantrekkelijke prijzen.” Viko Yachts levert
al ruim 25 jaar kajuitzeiljachten en bouwt
momenteel zo’n 200 zeiljachten per jaar.
De Viko is verkrijgbaar in 5 modellen:
de S21 en 22 - allebei trailerbare
kajuitzeiljachten - de ruimtelijke S26 met
optionele douche, het sportieve nononsense zeiljacht S30 en de eveneens
sportieve S35, leverbaar in 2 of 3-cabin
versie met dubbel stuurwiel. Eind 2019
worden twee nieuwe modellen verwacht:
de S37 en de S40. Eind 2020 komt daar
de S50 bij.
Connect Yachtbrokers
T: 06-57564244
www.connectyachtbrokers.nl

Heech by de Mar in het Friese Heeg is al 35 jaar gespecialiseerd in rond- en
platbodemjachten. Zowel voor de huur en verhuur als voor het kopen of verkopen
van een rond- of platbodem staat het team van Heech by de Mar paraat. Op 26 en
27 mei organiseert Heech by de Mar haar bekende Rond- en platbodemdagen. Voor
bootliefhebbers is dit een mooie gelegenheid om alle verkoopschepen die worden
aangeboden te bekijken. Bezoekers kunnen op deze dagen in contact komen met de
eigenaren en zich laten informeren over de voordelen van rond- en platbodemvaren. Wie
liever eerst wil huren, kan deze dagen uitgebreide informatie inwinnen.
Heech by de Mar
T: 0515-442750
www.heechbydemar.nl
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