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RFU BREIDT JACHTSERVICE DIENSTEN UIT
Op Boot Holland 2011 brengt RFU, 
naast haar Frisian Cruiser lijn, haar 
jachtservice diensten en haar jacht-
haven en winterberging onder de 
aandacht. Voor dit jaar staat er een 
uitbreiding op stapel waarmee er 
nog beter aan de wensen van de 
klant kan worden voldaan. Tezamen 
met een uitbreiding van de winter-
bergingcapaciteit worden er naast 
nieuwe ‘open’ ligplaatsen, straks ook 
overdekte ligplaatsen aangeboden bij 

RFU. Daarnaast is het familiebedrijf 
druk bezig met de bouw van nieuwe 
modellen. Momenteel is er een Frisian 
Cruiser 43” OCAC in aanbouw waar 
wij in het januarinummer van dit jaar al 
over berichtten. Naast de bouw van de 
Frisian Cruiser 43” OCAC, heeft RFU 
ook de Frisian Cruiser OC helemaal 
uitgewerkt. De OC wordt gebouwd op 
dezelfde romp als de OCAC en heeft 
dezelfde kwaliteitsafwerking.

PASSIONE 11.20 OK OP BOOT HOLLAND  WESTWOOD C340 
EN A390 OP BOOT 
HOLLAND   

CANTIA INTRODUCEERT SMART SEATTM

Passione Yachts uit Grou zal op Boot 
Holland 2011 de Passione 1120 OK 
presenteren. Dit stalen, openkuip, 
motorjacht kenmerkt zich door een 
stoere en elegante uitstraling in 
combinatie met een grote hoeveel-
heid comfort en gebruikersgemak. De 
Passione 11.20 OK is een knikspant 
motorjacht met een strak gelijnde romp 
met terugvallend boeisel, een elegant 
gelijnde opbouw, een grote open kuip 
en een luxueus afgewerkt interieur. De 
gangboorden zijn breed en gemakkelijk 
beloopbaar. Het interieur is luxueus 
afgewerkt en is zeer ruim ingedeeld. 
Door de geringe doorvaarthoogte 
zijn Passione Yachts ook uitermate 

Jachtbemiddeling Leijstra heeft er een 
importeurschap bij, namelijk dat van 
het Engelse Westwood. Er zijn vier 
typen in lengte variërend van 8,84 tot 
12,00 m, met achterkajuit of open kuip. 
Het belangrijkste kenmerk van deze 
polyester semi-planerende jachten is 
de royale breedte ten opzichte van de 
lengte. Dit vertaalt zich in een ruime 
leefruimte en grote hutten. Op Boot 
Holland, van 11 tot en met 16 februari, 
zullen de Westwood C340 en de A390 
tentoongesteld worden. De C340 is 
met een lengte van 10,65 m de klein-
ste van de twee en is een open kuip 
versie. Het motorjacht heeft een met 
fl exiteek belegd zwemplatform en een 
deur in de spiegel. Ook heeft dit jacht 
een schuifdeur aan de kant van de be-
stuurder. De 12 meters lange A390 is 
het vlaggenschip van de in het Engelse 
Misterton gelegen werf. Bij het ontwerp 
van dit jacht zijn de laatste ontwikkelin-
gen in de Nederlandse stalen jacht-
bouw als uitgangspunt genomen.

Jachtbemiddeling Leijstra
T: 0566 – 689279
www.jachtbemiddelingleijstra.nl

Op Boot Holland presenteert Cantia 
een nieuwe indeling met Smart Seattm.  
Door toepassing van een ingenieus 
maar eenvoudig systeem, is er in de 
compacte Cantia 28’ (lengte 8.45 m) 
zowel plaats voor een complete dinette 
met ruimte voor vier personen als voor 
een navigatiezit. De volwaardige di-
nette zorgt ervoor dat men ’s avonds in 
de haven of gedurende de dag tijdens 
het eten ruim kan zitten. Wanneer men 

geschikt voor kleinere kanalen met 
een beperkte doorvaarthoogte. U vindt 
Passion Yachts op standnummer 5042 
van Boot Holland. 

Passione Yachts
T: 0566-820202
www. passioneyachts.nl

onderweg is, is de Smart Seattm in een 
handomdraai uit te klappen en heeft 
men een navigatiezit met kaartendesk 
tot zijn beschikking. De Cantia 28’ 
Cabin Cruiser OVV zal te zien zijn op 
Boot Holland van 11 t/m 16 februari 
2011 in de Friezenhal op standnr. 5062.

Pedro-Boat
T: 0598-451763
www.pedro-boat.nl
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RFU
T: 0566-601881
www.rfu-jachtspecialist.nl
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