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Zes Aventura 43 jachten van tekening 
verkocht

Met bijzondere kenmerken als een ge-
bogen spiegel, een eigentijdse raam-
partij en een afl opend rond dak is de 
Aventura 43 een in het oog springend 
jacht. Het motorjacht heeft een hoog 
uitrustingsniveau, een strak afgewerkt 
interieur en een CE-A markering. Dick 
Koopmans jr was verantwoordelijk 
voor het ontwerp, Vripack nam het 
interieur op zich. Dat het bijzondere 
concept veel mensen aanspreekt, 
blijkt uit het feit dat er inmiddels zes 
schepen van tekening zijn verkocht. 
Naast comfort en luxe zijn ruimte en 
licht belangrijke items in de Aventura 
43. Zo is er bewust gekozen voor een 
indeling met twee hutten en heeft het 
schip overal een stahoogte van 2,00 
meter. Een ander belangrijk pluspunt 
van de Aventura 43 is dat het schip de 

Het Sneeker verhuurbedrijf Veldman 
Yacht Charters bestaat 15 jaar én sta-
tioneert de eerste ambulanceboot van 
Nederland. Het is 15 jaar geleden dat 
Grieko en Loekie Veldman, samen met 
zoon Richard en schoondochter 
Jacqueline het Sneeker verhuurbedrijf 
van de familie Schuiten overnamen. Ze 
startten met een vloot met zes boten. 
Inmiddels is Veldman Yacht Charters 
uitgebreid naar een verhuurbedrijf met 
22 schepen en genieten jaarlijks ruim 
500 klanten van het mooie Friesland 
vanaf een schip van Veldman. “In de 
loop der jaren zijn we ons gaan richten 
op de bovenkant van de markt. Dat 
betekent veel luxe, netheid en correct-
heid. Centrale verwarming, vaatwas-
sers en Senseo-apparaten zijn bij ons 

CE-classifi catie A heeft. Dit betekent 
dat je er natuurlijk mee op de Friese 
Meren kunt varen, maar er ook mee 
kunt oversteken naar Engeland of 
Scandinavië. Dat kan veilig, want het 
schip heeft een oprichtend vermogen 
van 120 graden. Daarnaast kunt u met 
dit jacht droogvallen. Door de speciale 
vorm van de romp kan dit zonder extra 
hulpstukken of steunen. 

Aventura Yachts
T: 06-25002882
www.aventura-yachts.com

in steeds meer schepen te vinden,” 
aldus Veldman. Naast het jubileum 
viert de jachtverhuurder ook een 
primeur. De afgelopen jaren is Veld-
man Yacht Charters betrokken bij het 
project ‘gezondheidszorg op het water’ 
van het Antonius Ziekenhuis in Sneek. 
Afgelopen jaar is men gestart met het 
medisch alarmsysteem voor aan boord 
genaamd ‘Geomedic’. Parallel daaraan 
is de ambulance boot ontwikkeld. Na 
een jaar vergaderen, testen en uitden-
ken is de gezamenlijke wens om een 
stationaire ambulanceboot in Sneek te 
krijgen werkelijkheid geworden.

Veldman Yacht Charters
T: 0515-413672
www.vyc.nl

Dubbel feest voor Veldman Yacht Charters 

Goed eerste 
kwartaal voor 
Jachtmakelaardij 
De Maas 

Topbereik voor 
motorboten te koop 
Het vaarseizoen is begonnen. Een 
goed moment om uw motorjacht 
te verkopen. Met uw advertentie in 
YachtFocus Magazine bent u verzekerd 
van een topbereik tegen lage kosten. 
Voor slechts € 39,95 staat uw boot één 
maand in YachtFocus Magazine en de 
Waterkampioen 2e HANDS LITE én 9 
maanden online op de drie goedbe-
zochte sites YachtFocus.com, ANWB-
watersport.nl en Scanboat.com. Biedt 
u uw motorboot voor een bedrag tot 
€ 5.000,- aan, dan kunt u deze 9 maan-
den lang gratis op onze site plaatsen. 
Ga dus snel naar YachtFocus.com en 
voer uw boot in. 

Jachtmakelaardij De Maas verwacht 
een goed seizoen. “Na de economi-
sche crisis, die ook menig watersporter 
heeft getroffen, is er sprake van een 
teruggekeerd consumentenvertrou-
wen en kan er weer volop genoten 
worden van het goede waterleven,” 
aldus makelaar Ricardo Bosma. Bij de 
jachtmakelaar in Alem zijn in het eerste 
kwartaal van 2011 zoveel jachten 
verkocht, dat nieuwe aanwas hard 
nodig is, zo laat Ricardo Bosma weten. 
Bosma: “Zowel motorboten, sloepen 
als motorjachten zijn zeer gewild en 
de watersportliefhebber wil nog liever 
vandaag dan morgen het water op.” 

Jachtmakelaardij De Maas
T: 0418-663236
www.jachtmakelaardij-demaas.nl
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