Watersportnieuws: Motorjachten
YachtFocus Magazine 77 - maart 2011

RUIM 250 MOTORJACHTEN BIJ
“MOTORBOOT SNEEK” VAN 1-3 APRIL

Tien watersportbedrijven in het Friese
Sneek hebben de handen weer ineen
geslagen om ook dit jaar een show gericht op motorjachten te verzorgen. Het
samenwerkingsverband van Aquanaut
Yachting, Brandsma Jachten, Da Vinci
Yachts, Jansma Jacht, Jetten Yachting, Noblesse Yachts, SK-Jachtbouw,
Thomasz Yachts, Vivante Yachts en
De Valk Yachtbrokers blijkt succesvol.
De voorjaarsshow is inmiddels niet
meer weg te denken uit het aanbod
watersportshows. Dit jaar wordt de
voorjaarshow van Motorbootsneek.nl
gehouden van 1 tot en met 3 april op
het watersportgebonden bedrijvenpark
’t Ges in Sneek. Uit de stijgende lijn
bezoekersaantallen en uit reacties van
bezoekers blijkt dat een beurs met
alleen motorboten aanslaat. Ook het
aantal bedrijven dat meedoet aan deze
show stijgt. Voorzichtig begonnen met
een handjevol ondernemers, zijn het er

nu tien. Het aantal nieuwe en gebruikte
boten bedraagt dit jaar ruim 250.
De kracht van Motorbootsneek.nl zit
volgens de organisatie in het feit dat
in de meeste gevallen het complete
gamma van een bouwer is te zien. Van
een instapper tot een klein megajacht.
Nieuw en gebruikt. Verder hebben de
werven tijdens de show hun deuren
wijd open staan en gunnen ze de
bezoekers een spreekwoordelijk kijkje
in de keuken. Zo is niet alleen het jacht
te zien, maar ook het bedrijf erachter.
Door kennis te maken met de verschillende afdelingen binnen het bedrijf,
kunt u als bezoeker zien hoe de bouw
van een dergelijk schip tot stand komt.
Voor echt geïnteresseerden is op deze
dagen zelfs het maken van een proefvaart mogelijk.
Motorboot Sneek
www.motorbootsneek.nl

REFIT VAN DE MOONEN 52 TROJAN MET
SUCCES AFGEROND

Nadat de eigenaar van een Moonen
52 Trojan een tijdje heeft genoten van
de ervaringen en de resultaten van een
eerdere refit, heeft de eigenaar besloten het jacht weer terug te laten keren
naar de werf in ’s-Hertogenbosch. Dit
voor een breed scala aan werkzaam-

heden. Eén van de hoogtepunten van
de refit betreft de stuurinrichting wat
inhoudt dat de eigenaar het jacht nu
zelf kan besturen. Ook het navigatiesysteem heeft een verbetering ondergaan
waardoor het mogelijk is om de motor
met een afstandsbediening te bedienen. Ook is er op de flybridge meer
ruimte gecreëerd. Relingen zijn toegevoegd en is er een bimini op het
achterdek geplaatst. Tot slot is op
verschillende plaatsen het interieur
aangepast. De 52 Trojan is er weer
klaar voor.
Moonen Yachts
T: 073-6210094
www.moonen.com
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PEDRO-BOAT
OCCASIONS HOUDT
VOORJAARSSHOW

Van donderdag 24 t/m zaterdag 26
maart wordt er op de Pedro werf in
Zuidbroek een voorjaarsshow gehouden. Meer dan 60 gebruikte schepen
in verschillende prijscategorieën staan
ter bezichtiging op het 40.000 m² grote
bedrijfsterrein van de Groningse werf.
Vooral gebruikte Pedro’s zijn sterk
vertegenwoordigd in het assortiment
occasions. Dit zijn niet alleen boten
die zijn ingeruild op een nieuwe Pedro,
maar ook boten waarbij de werf voor
particuliere eigenaren bemiddelt in de
verkoop. Ook voor een nette gebruikte
boot van andere merken kan men
terecht bij de werf in Zuidbroek. Naast
de Occasion Show wordt er in deze
periode ook een bootveiling gehouden.
Voor een bepaalde selectie kan de geinteresseerde zijn of haar bod indienen
bij Pedro-Boat. Op de website van
Pedro-Boat is te zien op welke boten
geboden kan worden. Ook staan hier
de spelregels van de veiling duidelijk
omschreven. De betreffende boten
krijgen, net als alle andere occasions
die bij Pedro-Boat te koop staan,
een technische inspectie. Onder het
genot van een hapje en drankje, kunt u
tijdens de Pedro Occasion Show in de
behaaglijke showroom de grote selectie gebruikte boten rustig bekijken en
u laten informeren door het verkoopteam. De openingstijden tijdens de
Pedro Occasion Show zijn van 10.00
uur tot 16.00 uur.
Pedro Boat
T: 0598-451763
www.pedro-boat.nl
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