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BestBoats International levert nu
ook Riviera Yachts en Belize Yachts

Per 1 mei 2019 is BestBoats International in Roermond importeur
van Riviera Yachts en Belize Yachts voor de Benelux en Duitsland.
De Australische jachten staan bekend als luxueus en duurzaam met
een functioneel design. “De jachten worden getest in de zwaarste
offshore omgevingen ter wereld. Dit levert een kwaliteit op waar u op
kunt vertrouwen,” aldus Arie Drenth van BestBoats International. De
luxe motorjachten variëren van 39 tot 72 voet en worden gebouwd
in vijf verschillende modellencollecties. Eigenaren kunnen kiezen uit
de flybridge-serie, stijlvolle en verfijnde sportjachten, de sportieve en
avontuurlijke SUV-serie, luxueuze en verregaande nieuwe sportjacht
modellen of de klassieke Belize motorjachten.
BestBoats International | +31 (0)475-743705 | www.bestboats.nl

Sichterman
Yachts lanceert
eerste jacht

Sichterman Yachts heeft dit voorjaar haar
eerste jacht, de 18 meter lange Inveni,
te water gelaten. De officiële lancering
van de eerste Sichterman vond plaats
op de scheepswerf van Workumer
Jachtservice (WJS), waar het schip
tevens van A tot Z is gebouwd. De Inveni
wordt door de makers gepresenteerd als
het type jacht waarmee haar eigenaren
van Rusland tot aan de Middellandse
Zee kunnen varen. De verticale boeg
geeft de Inveni een klassieke uitstraling,
precies zoals ontwerper Cor D. Rover
voor ogen had. Het tijdloze design wordt
gecombineerd met moderne innovaties
op het gebied van superjachttechnologie.
De Hull Vane en de Fast Displacement
Hull Form (FDHF), beiden ontworpen
door Van Oossanen Naval Architects,
zorgen ervoor dat het schip minder
golven opwekt, een groter bereik heeft
bij kruissnelheid en tegelijkertijd een lager
brandstofverbruik heeft.
Sichterman Yachts
www.sichterman.com

Nominaties HISWA Motorboot van het Jaar
2019 te zien op HISWA te water

Atlantic A500 Convertible

Vedette Navigator 35

De genomineerde motorboten en zeilboten voor de HISWA Boot van het Jaar
2019-verkiezing zijn dit jaar van 4 tot en met 8 september te zien tijdens de HISWA te water.
Deze beurs wordt ook dit jaar georganiseerd in de Batavia Haven te Lelystad. In de categorie
motorjachten zijn de Atlantic A500 Convertible, Vedette Navigator 35 en Domani chase
boat uitgeroepen tot mogelijke kanshebbers. Deze boten zijn geselecteerd op basis van hun
design, het innovatieve karakter en de mate waarin de boten aansluiten bij de doelgroep.
Juryvoorzitter Jeroen van den Heuvel licht toe: “Het aantal aanmeldingen vanuit de sector
was dit jaar beduidend hoger dan eerdere jaren. Samen met de aanmeldingen vanuit de
vakpers ontstond er een lijst om trots op te zijn. Na zorgvuldige selectie in de afgelopen
maanden werd een shortlist vastgesteld, waarbij vrijwel alle schepen winnaar zouden kunnen
zijn.” De winnaars van de HISWA Motorboot van het Jaar 2019 en HISWA Zeilboot van het
Jaar 2019 worden bekend gemaakt tijdens de eerste dag van de HISWA te water.
HISWA te water | www.hiswatewater.nl
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