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Da Vinci Yachts uit Sneek timmert flink 
aan de weg. Naast de introducties in 
2011 van de nieuwe Da Vinci 30 Com-
fort, de Eagle 44 day sailer en de bouw 
van een fonkelnieuw schiphuiscomplex 
in Sneek, organiseert Da Vinci Yachts 
op zaterdag 2 en zondag 3 juli 2011 
haar eerste Da Vinci Eigenaren dag. 
Alle Da Vinci eigenaren, van de Da Vin-
ci 29 tot en met de 38, zijn van harte 
welkom op dit event dat in en rondom 
Sneek zal worden georganiseerd. Op 
het programma staan, naast natuurlijk 
onderling informatie uitwisselen en 
met elkaar kennismaken, een geza-
menlijke vaartocht langs mooie Friese 

locaties met het maken van luchtfoto’s 
vanuit een vliegtuig, een edutainment 
deel met uitleg over diverse nieuwe 
aspecten van het motorbootvaren en 
vanzelfsprekend een leuke borrel en 
smaakvol diner.

Da Vinci Yachts
T: 0515-230003
www.davinciyachts.com

1e Da Vinci eigenarendag 
2 en 3 juli 2011

Fjord 36 Open 
verrassend snel

Pedro start marathon Zomertoer 2011 
Er is een grote kans dat u deze zomer 
de Pedro Liberty tegenkomt op het 
water bij u in de buurt. Dit nieuwste 
model van de Groningse werf Pedro-Boat 
combineert het comfort en de ruimte 
van een woonboot met de goede vaar-
eigenschappen van een motorjacht. 
Met het idee ‘Pedro komt naar je toe 
deze zomer’ zal de Liberty een afstand 
van maar liefst 1.100 km afleggen over 
de Nederlandse wateren. Dat de Liberty 
vrijheid en mobiliteit geeft, bewijst zij 
met deze vaarmarathon zeker. “We 
laten hiermee zien dat je met de Liberty 
zonder problemen en beperkingen de 
binnenwateren, maar ook de grote 
rivieren en het IJsselmeer kunt beva-

ren”, zegt Ivar van der Leij, marketing 
manager bij Pedro-Boat. “Zo haalt de 
Liberty een maximale snelheid van 8 
knopen, vergelijkbaar met een con-
ventioneel stalen motorjacht. Ook de 
wendbaarheid en vaareigenschappen 
zijn heel goed vergelijkbaar. Met een 
lage doorvaarthoogte van slechts 2.50 
meter zijn veel vaargebieden toegan-
kelijk en kan je ook zonder problemen 
door Frankrijk richting de Middellandse 
zee varen.” Naast een dieselmotor kan 
de Liberty ook worden geleverd in een 
hybride versie. 

Pedro-Boat
T: 0598-451763, www.pedro-boat.nl

Haar grote zus de Fjord 40 Open 
sleepte binnen een jaar na lancering de 
titel ‘Europese Powerboat van 2008’ in 
de wacht en nu komt de veelbelovende 
Fjord 36 Open op de markt. 

De nieuwe Fjord wordt geïntroduceerd 
als spannend en krachtig en heeft met 
haar snelheid zelfs haar ontwerper 
Patrick Banfield verbaasd. Volgens zijn 
berekeningen zou de topsnelheid van 
het vaartuig ongeveer 36 knopen zijn, 
maar de Fjord 36 Open blijkt een stuk 
sneller dan verwacht. 

Het model zou wel 44 knopen kunnen 
varen, zo bleek uit de snelheidstests 
die in de Middellandse Zee vlakbij het 
HanseGroup Service Center MYSC 
werden uitgevoerd. Ook de zeewaar-
digheid en vaarprestaties vielen bij 
deze proeven niet tegen. 

Mazer Yachting
T: 035-5822805
www.mazeryachting.com
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