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Motorboot Sneek groeit:
19 deelnemers en steeds meer
buitenlandse bezoekers

Gerenommeerde werven, importeurs
en jachtmakelaars op korte afstand van
elkaar in een gezellige ambiance, dat is
Motorboot Sneek in het kort. Van 2 tot
en met 4 november aanstaande staat de
najaarseditie 2018 op het programma.
Deze keer ontvangen de zes organiserende
bedrijven dertien gastwerven, waaronder
Linssen Yachts, Super Lauwersmeer en
Tornado Sailing. Motorboot Sneek wordt twee keer per jaar georganiseerd. In totaal worden
meer dan 400 nieuwe en gebruikte schepen tentoongesteld. Naast kijken, vergelijken en
proefvaren staan de werven en jachtmakelaars open voor alle vragen, wordt verteld wat er
allemaal bij de bouw van een schip komt kijken, zijn er schepen in aanbouw te zien en zijn
er op verschillende plaatsen diverse presentaties van toeleveranciers. Op de beurswebsite
staan alle 19 deelnemers en hun aanbod vermeld. Bezoekers kunnen op de website - op
basis van hun persoonlijke voorkeur - een eigen route uitzetten.
Motorboot Sneek | www.motorbootsneek.nl

Workumer Jachthaven breidt
verhuurvloot flink uit

Luxe boothuizen
en bedrijfsruimtes
in The Boatshed
in Goes

De Belgische ontwikkelaar Zimm bouwt in
het Goese havenindustriegebied een luxe
complex genaamd ‘The Boatshed’ met
indrukwekkende boothuizen. Volgens de
betrokken makelaars zijn er momenteel
weinig boothuizen van dit exclusieve
niveau. Het idee is dat de boten er door
de bewaking altijd veilig liggen. Daarbij zijn
de motorjachten er beschermd tegen alle
weerselementen en is de ligging centraal
aan de Oosterschelde. Er zijn maximaal
20 units beschikbaar tot circa 20 meter.
Naast de boothuizen en ligplaatsen in
het water zijn er ook bedrijfsruimtes voor
watergebonden activiteiten, opslagunits
en een restaurant op het terrein aanwezig.
Diverse bedrijven hebben al aangekondigd
in The Boatshed kantoor te gaan houden.
Zo zal Delta Powerboats vanuit een nieuwe
showroom haar Zweedse jachten aanbieden
en zullen ook Optimus Yacht Technology en
Quality Boats Europe hier te vinden zijn. Op
de website theboatshed.eu is te zien welke
units nog beschikbaar zijn.
The Boatshed
T: 0113-250555
www.theboatshed.eu

Workumer Jachthaven breidt de
verhuurvloot per direct uit met vijf Doerak
boten. Onder de naam ‘Workumer
Jachtverhuur’ worden hier motorjachten
verhuurd die uitstekend geschikt zijn om de
Friese meren mee te ontdekken. Het zijn
zeer stabiele en ruime boten die ook voor
een onervaren schipper goed te besturen
zijn. De Hellingskip 850 OK (geschikt voor
twee tot vier personen) was deze zomer al
te huur vanaf € 399,-. Vanaf nu is er ook een
Doerak 780 OK en Doerak LX 950 Salon

beschikbaar, elk met slaapplaats voor twee
personen. Daarnaast zijn er twee Doerak
LX 900 AK te huur, elk geschikt voor vier
personen. Tot slot is er de Doerak LX 911
AK voor vier tot zes personen. Alle boten
verkeren in goede conditie en zijn compleet
uitgerust. Daarbij zijn de meeste schepen
voorzien van een boeg- en hekschroef.
Workumer Jachtverhuur
T: 06-86678673
www.workumerjachtverhuur.nl
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