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Eindejaarsshow
2018

27, 28 & 29 december
-----------------------------

Spetterende eindejaarsshow
bij Pedro-Boat in Zuidbroek

Skilsø 39 Panorama komt naar
Nederland

Op 27, 28 en 29 december organiseert Pedro-Boat haar
Eindejaarsshow. Tijdens deze show hanteert het watersportbedrijf
scherpere prijzen en zijn er interessante acties. "Het is nu de
tijd om op zoek te gaan naar de boot van uw dromen," aldus
jachtmakelaar Pieter Kliphuis van Pedro-Boat. "Een motorboot
van polyester of staal, een sloep, een splinternieuw ontwerp, een
gebruikt exemplaar of een varende vakantiewoning. Stelt u zich
eens voor: een weekendje weg of een lange vakantie op het water
in uw eigen varende huis; mooier kan het toch niet zijn?" PedroBoat in het Groningse Zuidbroek beschikt over een terrein van
40.000 m2, waar bezoekers, op hun gemak en onder het genot
van een hapje en een drankje, een riante collectie occasions
kunnen bezichtigen. Daarnaast kan men hier ook een nieuw schip
laten bouwen of informatie inwinnen over de andere diensten die
Pedro-Boat aanbiedt zoals boottransport, stoffering, zeilmakerij en
winterstalling. De werf is op 27, 28 en 29 december geopend van
9.00 tot 17.00 uur.

Vanaf januari 2019 is de Skilsø 39 Panorama, het nieuwste model van
Skilsø Boats, bij Melior Yachts te bezichtigen. Begin 2019 werd het
nieuwe paradepaard van de Noorse werf voor het eerst gepresenteerd
op de boatshow in Bergen in Noorwegen. De 39 Panorama valt op
door haar zeer ruime interieur waarbij er in de salon rondom veel grote
ramen zijn toegepast. De stuurstand is voorzien van een dubbele
stoel en daarnaast is er een comfortabele dubbele bank geplaatst.
De kombuis is voorzien van veel luxe en staat midden in de salon op
hetzelfde gelijkvloerse niveau als de ruime salon. De salon is bij een
zomerse dag nog ruimtelijker te maken door het grote elektrische
panorama dakraam te openen. Benedendeks zijn drie royale
tweepersoons bedden aanwezig in drie verschillende slaapvertrekken.
De Skilsø 39 Panorama is genomineerd voor de eervolle titel ‘European
Powerboat of the Year 2019’ in de categorie boten van 35 tot 45 voet.
Tijdens het openingsgala ‘Flagship Night’ van Boot Düsseldorf 2019
wordt bekend gemaakt of ze de prijs wint. Melior Yachts is de officiële
dealer van Skilsø voor Nederland, België en Duitsland.
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Marex valt wederom in de prijzen
De nieuwe Marex 310 is populair. Niet alleen
sleepte de nieuwkomer de prestigieuze
‘European Powerboat of the Year Award’ in
de wacht, maar ook de ‘Britse Motorboat
of the Year Award’ voor schepen tot 45
voet mocht Marex mee naar huis nemen. In
Nederland werd de 310 genomineerd voor
HISWA motorboot van het jaar. Dit najaar
is de Marex 310 Sun Cruiser benoemd

tot ‘Croatian Boat of the Year 2018’ in
de categorie motorboten tot 40 voet. De
wedstrijd wordt verzorgd door de nautische
catalogus NauCat. Bijzonder aan deze
competitie is dat botenbouwers uit de hele
wereld mogen stemmen. Het winnen van de
prijs wordt dan ook gezien als een erkenning
door vakgenoten. De Marex 310 Sun Cruiser
maakte indruk met de enorme ruimte in de
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stuurhut. Hier is een rondlopende zitting
geplaatst die zich helemaal uitstrekt van
de stuurstand tot de passagiersstoel met
ruimte voor tien personen rond de tafel.
Daarbij biedt deze boot – zoals de naam al
aangeeft – volop mogelijkheden om buiten
te zonnen en heeft ze tegelijkertijd voldoende
accommodatie onderdeks. Naast vier vaste
slaapplaatsen in twee hutten is er ruimte voor
nog eens drie mogelijke slaapplaatsen in het
cockpitgedeelte, een ruime natte cel en een
functionele kombuis. Ook bijzonder is dat de
Marex 310 binnen enkele minuten helemaal
afgesloten en geopend kan worden. Dankzij
het geïntegreerde schuifdaksysteem kan het
dak namelijk snel open- en dichtgeschoven
worden. Bovendien kan het op elke
gewenste stand vastgezet worden voor
bijvoorbeeld wat ventilatie. De rest van de
tent zit verstopt in de opbouw en hoeft
dus niet ingeritst te worden. In Nederland
wordt Marex vertegenwoordigd door De
Boarnstream International Motoryachts.
De Boarnstream International Motoryachts
T: 0566-600828
www.boarnstream.com
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