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Van den Hoven Jachtbouw
introduceert de nieuwe Voyager 61

Van den Hoven Jachtbouw lanceerde deze zomer zijn nieuwste
vlaggenschip: de Voyager 61. Het ‘fast-displacement yacht’
met flybridge is gebouwd in aluminium en heeft een topsnelheid
van 22,5 knopen waarmee grote afstanden in korte tijd af te
leggen zijn. De Voyager 61 is ontwikkeld in samenwerking met
de toonaangevende jachtontwerper René van der Velden die de
typische karakteristieke lijnen van de bekende Van den Hovens
combineerde met een extra riant interieur, veel bewegingsruimte en
uitnodigende vaareigenschappen. De ruime en
comfortabele flybridge biedt bovendien
plaats aan een grote tweede
stuurstand en heeft ruimte voor acht
personen, die niet alleen op de
loungebanken van de zon kunnen
genieten, maar ook het comfort
hebben van de buitenkeuken met
grill, wasbak en koelkast.
Van den Hoven Jachtbouw
+31 (0)416-319183
www.bvandenhovenjachtbouw.nl

Ook in 2021 géén
Botenbeurs Gorinchem
Botenbeurs Gorinchem is voor het tweede jaar op rij geannuleerd
vanwege de coronamaatregelen. “Met vertrouwen zijn wij dit
voorjaar gestart met de voorbereidingen van de botenbeurs,” aldus
de organisatie. “Door de coronamaatregelen en het ontbreken van
versoepelingen op korte termijn voor een evenement als dit hebben
wij moeten besluiten Botenbeurs Gorinchem te cancelen.” De
botenbeurs vindt normaliter ieder jaar plaats op de laatste vrijdag
en zaterdag van september. Met ruim dertig voorgaande edities
is het één van de langstlopende evenementen op het gebied van
bootverkoop. De volgende editie is nu gepland voor vrijdag 23 en
zaterdag 24 september 2022.
Botenbeurs Gorinchem | www.lingehavengorinchem.nl

Riviera Yachts met drie jachten op Cannes Yachting Festival
Riviera zal met trots drie modellen presenteren op het Cannes Yachting Festival. Van 7 tot en met 12 september zijn hier de platinum
editie van het stijlvolle en verfijnde 6000 Sport Yacht, de Riviera 54 met gesloten flybridge en de sportieve Riviera 39 met open flybridge
aanwezig. Hiermee toont de Australische werf de verscheidenheid van haar modelcollecties. Eigenaren van Riviera motorjachten en andere
jachtliefhebbers worden aan boord verwelkomd in de zone ‘Pantiero’ in de oude haven van Cannes. Naast de drie genoemde jachten is er
op de stand van Riviera ook gedetailleerde informatie beschikbaar over de twee meest recente premières en aankondigingen van deze werf.
Dit zijn de 645 SUV die in mei in première ging en het Riviera 78 Motor Yacht dat begin 2022 geïntroduceerd wordt. Bestboats International
Yachtbroker uit Roermond is als vertegenwoordiger van de Benelux en Duitsland aanwezig voor rondleidingen en proefvaarten op afspraak.
Bestboats International Yachtbroker | +31 (0)475-743705 | www.bestboats.nl
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