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Witsen Marine brengt Tesoro Yachts naar Nederland
Witsen Marine uit Alkmaar is per 1 augustus 2021 dealer van Tesoro Yachts in Nederland, België en Duitsland.
Deze Spaanse werf maakt luxe, sportieve en stijlvolle tenders met een uniek design en levert maatwerk
op hoog niveau. De huidige range bestaat uit de T38 Open Deck, T38 Cruiser, T40 inboard en
T40 outboard. Waar de T38 Open Deck opvalt met zijn enorme dekoppervlak zijn de andere
modellen voorzien van een solide en elegante T-Top. Alle Tesoro’s lenen zich goed als premium
superjachttenders, maar zijn ook volwaardige boten met open ruimtes, ontworpen om van
het buitenleven te genieten. De interieurs verrassen door hun volume, afwerkingsniveau
en hoge mate van natuurlijke lichtinval en ventilatie. Naast deze 38- en 40-voeters
is er tevens een T47 in de maak. Deze grootste Tesoro is verkrijgbaar in een IPS
en outboard versie en is met een maximum van 53 knopen behoorlijk snel. Ook
krijgt de T47 een eigen tendergarage. Benieuwd naar de mogelijkheden per
model? Middels de online configurator op de website van Tesoro Yachts kunnen
geïnteresseerden hun eigen Tesoro samenstellen met exclusieve stoffen, houtsoorten,
kleuren en extra opties.
Witsen Marine | +31 (0)72-5113021 | www.witsenmarine.nl

Proefvaren op
Westeinderplassen tijdens
Kempers te Water boatshow
Nu de Hiswa te Water 2021 is geannuleerd,
zocht Kempers Watersport uit Aalsmeer
naar een passend alternatief.
Van 1 tot en met 5 september
organiseert het watersportbedrijf
proefvaardagen met een breed
scala aan nieuwe Axopars en
Sea Ray’s vanaf de eigen haven
aan de Westeinderplassen.
Bart Kempers licht toe: “Het is
uiteraard teleurstellend nieuws
dat de Hiswa te Water is afgelast.
Niet alleen voor ons, maar voor alle
deelnemers en organisatoren. Het is
helaas de realiteit van nu, een tijd waarin wij
ons bij Kempers Watersport steeds blijven afvragen; ‘wat kan er
nog wél?’ Een ‘Kempers te Water’ in onze prachtige, centraal
gelegen thuishaven behoort tot die mogelijkheden en dat gaan we
dus organiseren! Niet proefvaren in Lelystad, maar op onze ‘eigen’
vertrouwde Westeinderplassen. Bij ons kunt u in de juiste ambiance
veilig, vertrouwd en vooral plezierig proefvaren.” Vanwege de
coronasituatie vraagt Kempers Watersport belangstellenden om bij
voorkeur vooraf een afspraak te maken. Dat kan eenvoudig door te
mailen naar sales@kemperswatersport.nl.
Kempers Watersport
+31 (0)172-503004 | www.kemperswatersport.nl
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HanseYachts introduceert
nieuw motorbotenmerk RYCK Yachts
HanseYachts AG presenteert RYCK, haar derde motorbootmerk
met het label “Made in Germany”. Het nieuwe merk is ontwikkeld
in Greifswald in samenwerking met jachtontwerper Bill Dixon. Het
richt zich specifiek op sportief ingestelde schippers en bemanningen
in het weekendersegment. Het eerste model van het nieuwe merk
is de RYCK 280, die superieure vaareigenschappen combineert
met een stijlvol design. De kuip van de RYCK 280 is traploos en
biedt veel ruimte en bewegingsvrijheid. Standaard is deze voorzien
van een L-vormige zitbank en daarnaast is deze uit te breiden met
diverse opties zoals een tafel, koelkast en een wetbar inclusief grill of
kooktoestel. Achterop is er een groot zwemplateau met zwemtrap
en een hekdouche met warm en koud water, wat moet zorgen voor
zorgeloos waterplezier. Benedendeks kan de klant kiezen voor een
modern ingerichte kajuit met een grote dubbele slaapplaats of voor
een grote bergruimte voor de watersportuitrusting. Een aparte natte
cel is standaard voorzien. Met de verschillende configuraties is de
best mogelijke indeling te bereiken voor het beoogde gebruik.
HanseYachts AG | www.hanseyachtsag.com
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