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Menken Maritiem neemt
bouw daysailer Flyer33 over
Sinds dit voorjaar is Menken Maritiem uit Ter Aar officieel bouwer van
de Flyer33. De eerst gebouwde Flyer33 was reeds te bewonderen op
de HISWA Amsterdam Boat Show in de RAI. Menken Maritiem staat
bekend om de sloepen en motorjachten die ze in samenwerking met
Martin de Jager Yacht Design en Neil Fernando & Co. in Sri Lanka
laat bouwen. Eigenaar Bernard Menken liep echter al enkele jaren
met het idee van een daysailer rond. Toen kreeg hij de Flyer33 in
het zicht. Bernard Menken: “Deze boot is zo mooi en zeilt zo goed,
dat had ik zelf nooit zo goed kunnen bedenken.” De Flyer33 is door
Dykstra Naval Architects ontworpen in opdracht van voormalig
wereldkampioen in de Cadet-klasse Rutger Mohr. De ervaringen van
deze topzeiler en de expertise van de gerenommeerde ontwerper
hebben geresulteerd in een mooi gelijnde boot met excellente
zeileigenschappen. Na het overlijden van Rutger Mohr in 2016 is
de seriebouw en verkoop van deze bijzondere boot nooit serieus
ter hand genomen. Daar brengt Menken Maritiem verandering in.
Komend seizoen is de Westeinder de thuishaven voor de Flyer33 en
is ze voor proefvaarten beschikbaar.

Het jonge bedrijf Connect Yachtbrokers
breidt in rap tempo uit. Naast internationaal
opererende jachtmakelaar en dealer
van het Poolse Viko Yachts is Connect
Yachtbrokers vanaf nu ook de Nederlandse
vertegenwoordiger van het revolutionaire
Duitse jonge merk Bente Yachts dat
geleid wordt door Alexander Vrolijk. Pim
van Putten van Connect Yachtbrokers:
“De zeiljachten van Bente passen perfect
in onze visie en werkwijze. Met onze
jachtmakelaardij treden wij succesvol buiten
de gebaande paden. Die eigenzinnigheid
past goed bij dit nieuwe zeiljachtenmerk. De
Bente zeiljachten vallen op in elke haven; de
bijzondere vaste dodger, groene bouwwijze
en flexibele instelling maken dit een prachtig
merk om te mogen vertegenwoordigen.”
De range van Bente bestaat momenteel uit
de 24BEN, 28BEN en het vlaggenschip:
de 39BEN. Connect Yachtbrokers kondigt
aan in september met Bente Yachts en Viko
Yachts aanwezig te zijn op de HISWA te
water 2019 te Lelystad.
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Scandinavian Yachts Workum brengt Finnflyer naar Benelux
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Het in Workum gevestigde bedrijf Scandinavian Yachts Workum is sinds 1 maart 2019
officieel dealer van de Finse Finnflyer. De Finnflyer-schepen zijn op maat gemaakte
jachten voor comfortabel cruisen en high performance racen. De modelreeks bestaat uit
drie zeiljachten, de Finnflyer 34, 36 en 42, en een motorboot, de tender K24. Daarnaast
heeft Finnflyer ook twee luxueuze modellen motorboten in ontwikkeling. De zeiljachten
zijn sportieve racers die worden gekenmerkt door de karakteristieke rechte steven, de
open spiegel en de extreem stijve romp. “We zijn trots dat wij Finnflyer exclusief mogen
vertegenwoordigen in Nederland, Duitsland, België en Luxemburg”, aldus Rob Beute van
Scandinavian Yachts Workum. Het dealerschap is een logische stap voor Scandinavian
Yachts Workum. Het allround bedrijf van Rob en Anita Beute is, zoals de naam al aangeeft,
gespecialiseerd in Scandinavische jachten.
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