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Hollandboat levert
nu ook nieuwe
aluminium tender
Friislander 530

Jachtmakelaardij Zuidwest Friesland
nieuwe dealer van Finnmaster en Husky
Jachtmakelaardij Zuidwest Friesland is vanaf nu exclusief dealer van het Finse botenmerk
Finnmaster. Het watersportbedrijf uit Workum biedt niet alleen de bekende Finnmaster
polyester boten aan, maar ook de stoere en gewaagde Husky-modellen van aluminium.
Beide modelreeksen bestaan uit ambachtelijk in Finland gebouwde kwaliteitsboten met
een echt Scandinavisch design. “Finland is het land van de trotse botenbouwers met een
duidelijke visie zonder concessie te doen aan een modern design. Elke boot die de werf
verlaat is gebouwd en ontworpen met tientallen jaren kennis en ervaring,” aldus een trotse
Mark Offringa en Peter Wiersma van Jachtmakelaardij Zuidwest Friesland. De range van
Finnmaster loopt van een open polyester bowrider tot een polyester gesloten pilot van 5
tot 9 meter. Daarnaast biedt Jachtmakelaardij Zuidwest Friesland de snelvarende Husky-lijn
aan. Deze lijn van praktische en stoere aluminium boten gaat van 5 tot 8 meter waarbinnen
elk model kan worden voorzien van een sterke Yamaha outboardmotor. De boten zijn
vrijwel allemaal trailerbaar wat het vaargebied enorm vergroot. En wie snel een nieuwe
Husky of Finnmaster bestelt, kan ook al snel varen. Peter Wiersma licht toe: “Wij kunnen
vaak op korte termijn leveren en veelal ook uit voorraad. Iedereen is van harte uitgenodigd
om de mogelijkheden te bespreken onder het genot van een kop koffie.”
Jachtmakelaardij Zuidwest Friesland | +31 (0)515-745560 | www.jachtmakelaardijzwf.nl

Open spiegel voor
The CAB van
Menken Maritiem
The CAB van Menken Maritiem onderging
een opvallende transformatie aan de
achterzijde: de populaire tender heeft vanaf
nu een open spiegel. Dit geldt niet alleen
voor de gewone The CAB, maar ook voor
de XL-versie. Menken was begin deze
eeuw trendsettend met de ‘anti-sloep’. The CAB was niet ‘blauw met een touw’, had geen
ronde kont en was niet overnaads. Het ontwerp van Martin de Jager ontbeert bewust alle
typische kenmerken van een sloep. De Jager keek voor dit ontwerp met een schuin oog naar
de Amerikaanse commuter boats uit de Roaring Twenties, zoals die ook bij Hotel New York in
gebruik zijn. Het resultaat is de bekende degelijke en luxe dagboot, waar Menken Maritiem er
al meer dan 250 van heeft gebouwd. “De nieuwe open spiegel die Martin voor The CAB en
voor de XL heeft ontworpen is echt een upgrade van het model naar de wensen van vandaag,”
aldus Bernard Menken. “Met de open spiegel krijgt de lijn van de boot een frisse eigentijdse
uitstraling en lopen klanten gemakkelijk vanuit de kuip naar het zwemplateau en terug.”
Menken Maritiem | +31 (0)172-604742 | www.menkenmaritiem.nl
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Hollandboat International Yachtbroker
in Workum staat onder de meeste
watersporters bekend als het adres voor
luxe motor- en zeiljachten van 10 tot 18
meter. Daarnaast is Hollandboat nu ook
leverancier van de Friislander 530. “Deze
compacte no-nonsense aluminium tender
van 5.30 meter is zeer robuust en geschikt
voor de zowel de watersporter als voor
de professional,” aldus Peter Scheffer van
Hollandboat. “We zien bij onze klanten
steeds meer vraag naar een leuke boot
om ‘erbij te hebben’. Tegelijkertijd willen
deze mensen geen gedoe met onderhoud.
Daar zien we precies de kans voor deze
tender,” aldus Scheffer. De aluminium
tender heeft een grote zelflozende kuip
en geen houtwerk of schilderwerk wat
kan beschadigen. Ook is er rondom een
stevige rubberen stootrand bevestigd.
De kussenset is waterbestendig. De
Friislander 530 is verkrijgbaar met keuze
uit verschillende type motoren. In de grote
showroom in Workum zijn reeds twee
exemplaren te zien.
Hollandboat
+31 (0)515-227012
www.hollandboat.nl
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