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Dit jaar viert Super Lauwersmeer haar 50-jarig jubileum. De jubileumdag op zaterdag  
5 oktober op de werf in Noardburgum vormt daarbij een hoogtepunt. Die dag is 
iedereen welkom voor een kijkje achter de schermen van de jubilerende jachtbouwer. De 
geschiedenis van de werf gaat terug tot 1969. In dat jaar werd op een boerenerf onder een 
boom de allereerste ‘Lauwersmeer’ gebouwd. Een halve eeuw later worden er nog steeds 
droomjachten gebouwd. Op 5 oktober staat het team van Super Lauwersmeer van 10.00 
tot 16.00 uur klaar om geïnteresseerden rond te leiden door de hallen waar de casco’s 
worden gelast, de rompen worden gespoten, de techniek wordt ingebouwd en waar het 
interieur deel voor deel met de hand wordt gecreëerd.
 
Super Lauwersmeer
+31 (0)511-442181  |  www.superlauwersmeer.nl

Jubileumdag ter gelegenheid van 
50-jarig bestaan

Tijdens de najaarseditie van Motorboot Sneek op 1, 2 en 3 
november 2019 presenteren zeventien motorbootbedrijven 
gezamenlijk ruim 400 nieuwe en jong gebruikte jachten. Motorboot 
Sneek is een uitzonderlijk samenwerkingsverband tussen zes 
organiserende bedrijven en elf gastwerven. De show vindt 
plaats binnen de zes organiserende bedrijven: Aquanaut Dutch 
Craftsmanship, Brandsma Jachten, De Valk Yachtbrokers, Jansma 
Jacht, SK Jachtbouw en Vivante Yachts. De gastwerven hebben 
een beursstand op een van de locaties. Drie dagen lang kunnen 
bezoekers van 10.00 tot 17.00 uur kennismaken met diverse 
modellen jachten in verschillende prijsklassen. Ze ontdekken alles 
over de laatste trends en noviteiten en krijgen een kijkje achter de 
schermen. Zo presenteert De Vaart Yachting de nieuwe Nimbus 
T9 en de Nimbus C9. Bij De Boarnstream beleven bezoekers 
dit najaar een ware wereldprimeur: de nieuwe Elegance 1440 
is de grootste Center Sleeper ter wereld onder de 15 meter. 

Bij De Valk Yachtbrokers Sneek vinden bezoekers een grote 
overdekte verkoophaven met een uitgebreid aanbod aan jong 
gebruikte motorjachten. Ook sponsoren als Raymarine, Kuiper 
Verzekeringen en Vetus hebben tijdens de show een stand om 
vragen van bezoekers te beantwoorden. Motorboot Sneek is gratis 
te bezoeken. Meer informatie over de deelnemende bedrijven is te 
vinden op de website.

Motorboot Sneek
www.motorbootsneek.nl

Najaarsshow van 
Motorboot Sneek belooft 
weer groot aanbod

Tijdens Cannes Yachting Festival 2019 
werden de World Yachts Trophies 
uitgereikt. De jury heeft dit jaar vijf awards 
toegekend aan de Italiaanse Ferretti 
Group. De Ferretti Yachts 720, Riva 90 
’Argo, Pershing 140, Riva 50MT en de 
CRN M/Y 135 vielen in de prijzen. De 
Ferretti Yachts 720 is bekroond met 
de Beste Exterieur Design Trofee in de 
categorie 64 tot 80 voet. De prijs voor het 
‘beste interieurdesign’ werd gewonnen 
door de Riva 90 Argo in categorie 80 
tot 98 voet en de Pershing 140 in de 
categorie 98 tot 164 voet. Ook de Riva 
50MT werd beloond met een award: de 
‘Most Achieved Trophy’ in de categorie 
164 tot 270 voet. De prijs voor het beste 
lay-out in de categorie 164 tot 270 
voet ging naar de CRN M/Y 135. Yacht 
Consult Belgium is de exclusieve dealer 
voor de Ferretti Group in Nederland, 
België en Luxemburg.

Yacht Consult Belgium
+31 (0)6-25050779
www.yachtconsult.be

Ferretti Group 
wint vijf trofeeën
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