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Bootcentrum Geertsma
introduceert de Bege Tigo

Bege breidt zijn serie motorjachten uit met de Bege Tigo. De serie bestaat vooralsnog
uit de 1300, 1200 en 1050. Het casco van de eerste Bege Tigo 1300 wordt momenteel
geschilderd en beleeft op Boot Holland in februari 2019 zijn wereldpremière. De belangrijkste
kenmerken van de nieuwe modellijn zijn de rondere vormen, het doorlopende dak en de
grote rompramen. De traditionele buis rondom heeft plaats gemaakt voor een verzetting
waardoor het dak een speelser karakter heeft gekregen. Nieuw is ook dat het dak doorloopt
tot over de kuip. Gebleven is de pet voorop. Bijzonder is verder dat het anker niet tegen
de romp aan, maar over de boeg is gemonteerd. De nieuwe Tigo-lijn van Bege heeft een
dubbele verschansing en een roestvast stalen stootrand en een dito rand rond het grote
zwemplateau die doorloopt tot en met de kuip. Vanaf het zwemplatform komt men via een
centrale toegangsdeur in de kuip. Hier zijn aan weerskanten een L-bank en een toegang tot
het gangboord te vinden. De kuip en stuursalon worden door houten volledig openslaande
deuren van elkaar gescheiden. Het topmodel, de 1300, heeft een langskombuis met
stuurstand met dubbele bank aan bakboord. Daartegenover staat een enorme bank. Met
twee treden wordt het voorschip bereikt. Hier is plaats voor twee eenpersoons hutten, een
badkamer, toilet en de eigenaarshut. Het schip is voorzien van getint glas en wordt standaard
met mahonie ingetimmerd. Andere houtsoorten en ook een andere indeling zijn mogelijk.
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AC-model
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Linssen Yachts Boat Show in het teken
van 70 jaar Linssen Yachts
Tijdens het 50-jarig jubileum van Linssen
Yachts in 1999 werden voor het eerst de
‘Open Dagen’ gehouden. Inmiddels is de
werf bijna twintig jaar verder. Tijdens de
aanstaande Linssen Yachts Boat Show zal
ze haar 70-jarig jubileum alvast feestelijk
inluiden. De afgelopen decennia is er
veel veranderd, maar ook veel hetzelfde
gebleven. Zo is Linssen Yachts nog altijd een
familiebedrijf dat waarde hecht aan kwaliteit,
vakmanschap, veiligheid en klantenwensen.
Door consistentie, duidelijke keuzes te
maken, te blijven werken aan nieuwe
modellen en technische verbeteringen uit
te voeren heeft de Nederlandse werf haar
positie weten te behouden en zelfs uit te
breiden. Dit wordt het derde weekend van
november in Maasbracht gevierd met haar
traditionele Linssen Yachts Boat Show. Hier
beleeft de Grand Sturdy 450 AC Variotop
- het tweede jacht uit de Grand Sturdy
Variotop®-serie - haar wereldprimeur.
De ‘kleine’ zus van de Grand Sturdy 500

AC Variotop is onder meer te herkennen
aan de unieke cabrioletkap. Naast de
nieuwkomer staan uiteraard nog vele andere
nieuwe en gebruikte Linssen-jachten in de
showroom. Van klein tot groot: het complete
modellenprogramma zal deze jubileumshow
te zien zijn. De show is op zaterdag 17,
zondag 18 en maandag 19 november
dagelijks van 10.00 tot 16.00 uur geopend,
vooraf aanmelden is niet nodig.
Linssen Yachts | T: 0475-439999
www.linssenyachts.com
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De Friese jachtbouwer Super Lauwersmeer
zal tijdens Motorboot Sneek op 2, 3 en 4
november de eerste foto’s en details tonen
van haar nieuwe AC-model. De bijna 50 jaar
jachtbouwervaring van Super Lauwersmeer
is verwerkt in een eigentijdse achterkajuit die
het spannende design van haar Discovery
OC (open kuip) weet te combineren met
de praktische eigenschappen van haar
Discovery AC (achterkajuit). De nieuwe AC
meet een lengte van 14,30 meter en weet
binnen die afmetingen een ongekende ruimte
te bieden. Sterker nog: het is de ruimste
achterkajuit die de werf ooit heeft gebouwd.
Met de introductie van de nieuwe achterkajuit
heeft Super Lauwersmeer het beste uit de
45 AC overgenomen in deze 47 AC en daar
meer ruimte, stahoogte en flexibiliteit qua
indeling aan toegevoegd. Op dit moment
is het schip in aanbouw op de eigen werf
in Noardburgum. Binnenkort maakt Super
Lauwersmeer meer details bekend.
Super Lauwersmeer
T: 0511-442181
www.superlauwersmeer.nl
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