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Bootcentrum Geertsma heeft haar aanbod van motorjachten uitgebreid met een 
gloednieuwe serie: de Bege Tigo. De serie bestaat vooralsnog uit de 1300, 1200 en 1050. 
Het topmodel, de 1300, beleeft op Boot Holland zijn wereldpremière. Belangrijkste 
kenmerken van de nieuwe lijn zijn de rondere vormen, het doorlopende dak en de grote 
rompramen. Gebleven is de pet voorop. Anders dan bij voorgaande modellen is ook de 
raampartij aan beide zijden van de opbouw aanwezig. Deze bestaat nu uit één stuk. Verder 
heeft het moderne motorjacht twee rompramen aan elke zijde en in totaal zes patrijspoorten 
in de opbouw. Ook de indeling is doordacht. Vanaf het zwemplatform komt men via een 
centrale toegangsdeur in de kuip. Hier is aan weerskanten een L-bank geplaatst. De kuip 
en stuursalon worden door houten, volledig openslaande, deuren van elkaar gescheiden. 
De 1300 heeft een langskombuis, stuurstand en voldoende zitruimte. Met twee treden 
wordt het voorschip bereikt. Hier zijn twee éénpersoons hutten, een badkamer, toilet en de 
eigenaarshut geplaatst. Deze eigenaarshut is te vinden in de voorpiek en is uitgerust met 
een Frans bed en veel kastruimte. 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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Bootcentrum Geertsma toont 
Bege Tigo op Boot Holland

Jachtbemiddeling van der Veen met 
negen motorjachten op Boot Holland
Tijdens Boot Holland 2019 is 
Jachtbemiddeling van der Veen wederom 
ruim vertegenwoordigd. De jachtmakelaardij 
uit Terherne presenteert hier maar liefst 
negen jong gebruikte stalen motorjachten 
aan een grote aanlegsteiger. Naast een 
Catcruiser 45, Rijnlandvlet 985 OK, Pedro 
Aspré 35 en SK-Kotter 1250 AK zullen 
ook een Rivercruise 47, English Harbour 
27 Cabin, Barkas 930 OK, Zijlmans Eagle 
1100 OK en Treffer 1400 op de beurs 
aanwezig zijn. Met deze uitgebreide selectie 
toont de jachtmakelaardij een gevarieerd 
aanbod met prijzen van € 75.000,- tot 
€ 325.000,-. Het totale bootaanbod van 

Van zaterdag 23 februari tot en met maandag 25 februari 
organiseert Linssen Yachts in Maastricht het Linssen Collection 
Weekend. De werf biedt hiermee een prima gelegenheid om 
gebruikte Linssen-jachten te bekijken. De collectie omvat zoals 
altijd een ruime selectie van gebruikte jachten uit diverse bouwjaren 
en prijsklassen. Tijdens dit weekend kunnen bezoekers in alle 
rust de Linssen Brokerage & Collection-jachten bewonderen in de 
showrooms. De Linssen Collection is een kleine, unieke selectie 
van jonge, gebruikte Linssen-jachten. Deze jachten zijn na een 
uitgebreide technische en optische inspectie in de best mogelijke 
staat gebracht en worden aangeboden met één jaar werfgarantie. 
Ze zijn te herkennen aan de Collection-zegel. De show is dagelijks 
van 10.00 tot 16.00 uur. Aanmelden is niet nodig.

Linssen Yachts 
T: 0475-439999  |  www.linssenyachts.com

de jachtmakelaardij is te vinden op de 
bedrijfswebsite. Naast het bezichtigen van 
de aanwezige bemiddelingsschepen kunnen 
de beursbezoekers hier ook terecht voor 
meer informatie over Jachtwerf Terherne, 
de full-service werkplaats voor alle timmer-, 
schilder- en installatiewerkzaamheden, of 
de jachthaven zelf. Jachthaven Terherne 
beschikt over ligplaatsen om vaartochten te 
starten vanuit hartje Friesland. Ze is direct 
verbonden met het Sneekermeer en de rest 
van het uitgebreide merengebied. Voor wie 
liever wil huren, is het team van Centerpoint 
Charters aanwezig met informatie over de 
mogelijkheden voor het huren van een boot 

voor een onvergetelijke vakantie op het 
water. Jachtbemiddeling van der Veen is 
met al haar activiteiten te vinden op stand 
2075 in de Keltenhal. 
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Linssen Yachts organiseert 
Collection Weekend
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