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West Yachting presenteert
de RYCK 280

Ontdek de RYCK: het nieuwe, moderne
motorbootmerk dat verkrijgbaar is bij West
Yachting in Workum. RYCK boten staan garant
voor dynamisch design en de hoogste kwaliteit.
Het merk is onderdeel van het Duitse HanseYachts
AG, een van de grootste seriejachtbouwers ter
wereld. De gerenommeerde jachtontwerper Bill
Dixon heeft de RYCK 280 ontworpen in samenwerking
met Hanse’s eigen ontwikkelingsteam. De omgekeerde
boeg straalt dynamiek en sportiviteit uit, meldt de werf. Het
windscherm en de zwarte T-top zorgen ervoor dat de stijlvolle stuurstand in de schaduw
blijft. De grote gelijkvloerse kuip is heerlijk om te ontspannen en te zonnebaden.
Bovendien is er voldoende ruimte voor het opbergen van allerhande uitrusting.
Benedendeks bevindt zich een luxueuze kajuit met een natte cel, een kledingkast en een
tweepersoonsbed. De boot heeft een buitenboordmotor met een vermogen tot 350 pk.
De eigenaar kan elk gewenst vaargebied bezoeken, want de RYCK 280 is trailerbaar.
West Yachting | +31 (0)515-540080 | www.westyachting.com

KNRM kiest
weer Yamaha
buitenboordmotoren
De Koninklijke Nederlandse Redding
Maatschappij (KNRM) geeft botenbouwer
Palfinger opdracht
om twaalf nieuwe
reddingboten te
bouwen. Het
gaat om 7,5
meter lange
aluminium
Rigid
Inflatable
Boats,
oftewel RIB’s.
Zij zullen
voortgestuwd
worden door elk
twee Yamaha VMAX
SHO 115 pk buitenboordmotoren. Dit
is een geavanceerde 1,8 liter viercilinder
16-kleps viertaktmotor, die al vanaf een
laag toerental veel vermogen en koppel
levert. Ze zijn compact, licht en uiterst
krachtig, meldt Yamaha. KNRM en
Yamaha werken al 40 jaar samen. Manager
Ferdinand Altenburg van Yamaha Motor
Benelux zegt: “We zijn erg trots dat de
KNRM Yamaha heeft aangewezen om de
Palfinger reddingboten van motoren te
voorzien. De vele vrijwilligers van de KNRM
wagen hun leven voor anderen en moeten
daarom kunnen vertrouwen op een totaal
pakket van kwaliteit, betrouwbaarheid en
veiligheid.”
Yamaha | +31 (0)20-2061538
www.yamaha-marine.nl

Oesterdam Aqua: nieuwe bootshow op 2, 3 en 4 april in Zeeland
Wie zich dit voorjaar oriënteert op een nieuwe boot mag de nieuwste
watersportbeurs in Nederland niet missen. Dit is Oesterdam Aqua in Tholen.
De focus ligt op de snelvarende en sportieve watersport. Naar verwachting
tonen 15 tot 20 deelnemende bedrijven een overzicht van diverse sport- en
speedboten, RIB’s en aanverwante producten. Initiatiefnemer Kempers
Watersport is met een aantal Sea Ray en Axopar modellen vertegenwoordigd.
Naast de boten van Kempers Watersport zullen de merken van ZWF Yachts,
Tige en Belgian Boat Service aanwezig zijn. Op de kade zullen een aantal
andere partijen vertegenwoordigd zijn, waaronder Vanclaes trailers en
YachtFocus Magazine met haar aprilnummer. Het watersportevenement is
zoals gezegd op zaterdag 2 tot en met maandag 4 april in Oesterdam Resort
te Tholen. De maandag van het evenement is gereserveerd voor het maken
van proefvaarten. De toegang is gratis. Wel wordt verzocht om vooraf via de
website de tickets te bestellen. De volledige deelnemers- en botenlijst zal vanaf
half maart worden gedeeld via de website.
Boatshow Oesterdam Aqua | www.oesterdamaqua.nl
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