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SEAWAYS PRESENTEERT DE NIEUWE VIKNES 1030 JUBILEUM
De Noorse werf Viknes heeft een flink
aantal upgrades toegepast om het
comfort van de 1030 nog meer te vergroten, meldt importeur Seaways. De
opmerkingen en aanwijzingen van klanten zijn daarmee op een functionele en
esthetische wijze toegepast. Belangrijke
toepassingen: elektrisch verstelbare
passagierank; geïntegreerd badplatform
met bergruimte voor fenders en een

geïntegreerde plaats voor de kaartplotter op de stuurstand. De vernieuwde
1030 jubileum is te bezichtigen bij de
werf Viknes in Bergen te Noorwegen.
Ook wordt het schip tentoongesteld
tijdens Boot Düsseldorf van 22 t/m 30
januari 2011.
Seaways Yachting
T: 0515-421599
www.viknes.nl

FRISIAN CRUISER 43 IN AANBOUW
RFU Jachtspecialist heeft haar eerste
Frisian Cruiser 43 in aanbouw. In
opdracht van een klant hebben vader
Douwe en dochter Yke Hokwerda, in
samenwerking met Visser Yachtdesign,
het bestaande concept van de Frisian
Cruiser 39 (voorheen Frisian Cruiser
1100) aangepast naar een schip met
een lengte over het dek van 12.50
m. Van die korte versie werden er al
meerdere jachten gebouwd, die opvallen door de elegante lijnen. De luxe
eigenaarshut in de achterkajuit, het
verrassende detail van de
Frisian Cruiser zoals Yke Hokwerda
het omschrijft, blijft in deze uitvoering
bestaan. In het voorschip vindt u een
2-persoons gastenhut. Met een totale
breedte van 4.35 m., een diepgang van

1.10 m. en een doorvaarthoogte van
max. 2.70 m., is ook dit schip weer een
fraaie verschijning op zowel binnen- als
buitenwater. Het bouwproces zal te
volgen zijn op de website. De aflevering
vindt plaats in mei 2011.

naamswijziging hangt samen met de
internationalisering van onze activiteiten”, aldus Jetten. Na de Jetten 38
Cabrio, waarvan er inmiddels twee in
aanbouw zijn, is de Jetten 30 Sedan
RS het volgende nieuwe schip dat op
de markt zal verschijnen.

Na de introductie van de North-Line
800, de North-Line 37 Express en
Wheelhouse heeft North-Line Yachts
opnieuw een primeur, dit keer voor de
Duitse markt. Op Boot Düsseldorf 2011
zal voor het eerst een North-Line 42 te
zien zijn in stand 15B58. De North-Line
42 is een CE-A geclassificeerd schip
geworden en is net als haar kleinere
broertje, de North-Line 37, bedoeld
voor zeeën en oceanen maar eveneens
voor de kleinere binnenwateren. De
North-Line 42 is ontworpen door Arthur Mursell van TT Boat Design (UK),
bekend van de Nelson ontwerpen. De
werf noemt het een doorontwikkeling
van de Nelson met meer aandacht
voor detail, een nog betere performance en voornamelijk meer aandacht
voor de leefruimte binnen en buiten.
De schepen kunnen geleverd worden
met 2 x 480 pk Cummins motoren.
Hiermee is een topsnelheid van bijna
30 knopen te bereiken. De North-Line
42 is leverbaar vanaf 2 x 260 pk Volvo
Penta motoren.

Jetten Yachting
0515-560021
www.jettenyachting.nl

North-Line Yachts
T: 0517-391054
www.north-line.nl

RFU Jachtspecialist
T: 0566-601881
www.frisiancruiser.nl

BULLY HEET VOORTAAN JETTEN

Jetten Yachting B.V. uit Sneek kondigt
aan alle modellijnen te vernieuwen in
2011. De schepen krijgen een meer
eigentijdse uitstraling maar wel met
behoud van het vertrouwde gezicht,
zo omschrijft de werf. De introductie
van deze vernieuwing wordt meteen
aangegrepen om een naamswijziging
door te voeren. Zowel de Bully AC
als de Bully Sedan zullen voortaan de
naam ‘Jetten’ dragen. “Het besluit tot

NORTH-LINE 42
PRIMEUR IN
DÜSSELDORF
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