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Bruggen in binnenstad Sneek vaker open voor sloepen

Nautus 7-50 is kwaliteit uit Zweden

Finnmaster presenteert de volledig nieuw ontwikkelde T9

De lage bruggen aan de Zwette en de Looxmagracht in Sneek gaan deze zomer regelmatig enige tijd open. Dit 
gebeurt voor sloepen en motorboten met een doorvaarthoogte tot anderhalve meter. Sneek wordt dan nog sloep- 
en motorbootvriendelijker. Deze pilot van stichting Waterstad Sneek en de gemeente Súdwest-Fryslân is bedoeld 
om de grachten van Sneek beter bevaarbaar te maken. De lage bruggen voorkwamen dat je met bijvoorbeeld een 
sloep de stad aan de noordkant in kon varen. Ook kon je niet om de binnenstad heen varen. Dat is nu opgelost.  
 
Brugbediening op www.sneek.nl/nl/zien-doen/watersport/bruggen

Jachtwerf Allemansgeest in Voorschoten introduceert de Nautus 
7-50, een sportieve en robuuste tender uit Zweden. De Nautus 
7-50 is ontwikkeld door twee ervaren schippers die beide op 
eilanden bij Göteborg aan de Zweedse westkust wonen. Hun 
wens was een zeewaardige, snelvarende open boot voor transport 
naar de eilanden en die tegelijkertijd ingezet kon worden als een 
comfortabele plezierboot voor het hele gezin. De grote open kuip 
is praktisch voor het vervoeren van goederen of voor een dagje uit 
met familie, huisdieren en bagage. De U-vormige bank achterin is 
comfortabel. In de boeg vindt men een goed beschut bed van 2 
meter lang en 1.45 meter breed. Met de standaard 80 pk Yanmar 
vaart de Nautus 7-50 al zeer sportief. De optionele 110 pk geeft 
de boot een topsnelheid van 25 knopen (bijna 40 kilometer per 
uur). De Nautus 7-50 heeft een volledig gecontroleerd, volwassen 
vaargedrag en vaart even goed bij 7 tot 12 knopen, als bij 17 of 
24 knopen. Bij 2900 toeren vaart de boot al 19 knopen en is het 
verbruik slechts 0,42 l / nm, oftewel maar 7,8 liter per uur. De 93 liter 
dieseltank geeft een actieradius van meer dan 200 zeemijlen. 
 
Jachtwerf Allemansgeest  
+31 (0)71-3645848  |  www.jachtwerfallemansgeest.nl

De T9 is het vlaggenschip van de T-serie. 
Klanten vragen steeds vaker naar een 
grotere boot en om die reden is de solide 
polyester Finnmaster T9 ontwikkeld. Deze 
ruime daycruiser is perfect voor de actieve 
watersporter die hoge eisen stelt aan zijn 
boot. In de royale kuip is er ruimte voor 
een groot gezelschap om heerlijk lang aan 
boord te kunnen vertoeven. Onderdeks 
zijn er 4 ruime slaapplaatsen gecreëerd, 
verdeeld over 2 kooien. De T9 kan 
vaarklaar geleverd worden met 2 Yamaha 
buitenboordmotoren (maximaal vermogen 
300-600 pk). Finnmaster staat bekend om 
zijn ambachtelijk gebouwde Finse kwaliteit 
met een 100% Scandinavisch design.  
 
ZWF Yachts   
+31 (0)515-727009  |  www.zwfyachts.nl
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