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Menken Maritiem houdt open huis in Ter Aar
Aangezien de 2020-editie van de HISWA te
water niet doorgaat, presenteert sloepenen tenderbouwer Menken Maritiem haar
boten dit jaar digitaal op de HISWA te water
Virtual Boat Show op www.hiswatewater.nl.
Net als veel andere exposanten organiseert
Menken Maritiem tevens een open huis.
Van 2 tot en met 6 september zijn zowel
bekende als nieuwe bezoekers van harte
welkom op de werf in Ter Aar. De werf is
daarbij dagelijks geopend van 11.00 tot
18.00 uur. Menken Maritiem heeft voor deze gelegenheid diverse eigenaren bereid gevonden
om hun schip open te stellen voor het publiek. Bezoekers van het open huis kunnen met een
hapje of drankje in de hand het grote aanbod bekijken en eventueel ook een lezing bijwonen
van Martin de Jager. Huisontwerper De Jager vertelt hierbij over zijn werk en de vele modellen
die hij al sinds 1996 voor Menken Maritiem heeft ontworpen. Daarbij licht hij toe hoe hij van
elk van deze Menken-modellen een comfortabele, aansprekende en onderscheidende boot
heeft kunnen maken. Tot slot is het open huis ook een mooie gelegenheid om meer te weten
te komen over de nieuwe Perfect Boat Cover van Fred Schot. Door de efficiënte productie zijn
deze buiskappen voor sloepen nu extra snel leverbaar. Gedurende het open huis gelden er
diverse coronamaatregelen. Zo is er de mogelijkheid om de handen te ontsmetten, wordt de
anderhalve meter afstandsregel bewaakt en is registratie bij de entree verplicht.
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Highfield Boats komt met luxe
nieuwe 2021 Sport-range

Aluminium RIB-fabrikant Highfield Boats heeft de eerste beelden onthuld van het
langverwachte 2021 Sport-assortiment. Deze nieuwste collectie hoogwaardige RIB’s van
aluminium is tien jaar in ontwikkeling geweest. Het geavanceerde rompontwerp zorgt
voor uitstekende vaareigenschappen, terwijl een geheel nieuw Italiaans interieurontwerp
zichtbaar is in het gehele assortiment. De nieuwe Sport-range begint bij 3 meter en gaat
door tot en met het nieuwe vlaggenschip: de Sport 800. In totaal zijn er elf maatvoeringen
leverbaar: de 300, 330, 360, 390, 420, 460, 520, 560, 650, 700 en 800. Van de Sport
800 is de stepped hull ontworpen door race hull designer Petter Martens. Optioneel kan
dit model worden uitgebreid met een toiletruimte, koelkast en gasstel. Alle Sport-modellen
zijn standaard voorzien van hoogwaardige EVA-teakvloeren, led-binnenverlichting, een
volledig navigatieverlichtingspakket en elektronische lenspomp. De uitgebreide lijst met
opties omvat ook waterski-trekpalen en een biminitop.

Witsen Marine
introduceert grootste
Capelli RIB in Nederland

Witsen Marine uit Alkmaar brengt een
Capelli RIB met een lengte van tien meter
op de markt. Met de introductie van de
Capelli Tempest 1000 OPEN speelt de
dealer in op de groeiende vraag vanuit de
markt naar luxere boten met een open
dak. “Vanwege het veranderende klimaat
wordt het weer in Nederland steeds beter.
Daarom stijgt de vraag naar dit soort
open dak boten”, zegt Koen van der Eng
van Witsen Marine. “Die zijn geschikt
voor alle vormen van waterrecreatie.
Van varen naar Zeeland of de Wadden
tot waterskiën of luxe recreëren op het
water.” De Capelli Tempest 1000 OPEN
beschikt over twee buitenboordmotoren
van Yamaha van elk 300 pk en haalt
een topsnelheid van 100 kilometer per
uur. ”Dit is een van de grootste boten
in zijn klasse, maar het bijzondere zit
hem vooral in de luxe uitvoering,” stelt
Van der Eng. Zo is de RIB uitgerust met
het helmmastersysteem van Yamaha,
waarmee eigenaren de boot via een
joystick kunnen besturen. De boot heeft
een zitruimte achter, een zwemplateau,
een buitenkeukentje met koelkast, een
toilet en zelfs een slaapaccommodatie
onder het stuurconsole. Op de boot
kunnen met gemak zes tot acht personen
meevaren.
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