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Sloepensteiger
op de Gebruikte
Botenbeurs in Hoorn
Nieuwe serie Hodgdon tenders
Met bijna twee eeuwen ervaring op
zak heeft Hodgdon in samenwerking
met Michael Peters Yacht Design een
nieuwe reeks tenders ontworpen.
Belangrijk was hierbij het uiterlijk, maar
ook de functionaliteit. De jachten zijn
met oog voor schoonheid ontworpen en deskundig gebouwd, aldus
Hodgdon Yachts. De Sport Tender is
zowel stoer als sexy en aantrekkelijk.
De Center Console Tender is geschikt
voor avontuurlijke watersporters en de

Limo Tender is zo luxe dat deze het
best met een privévliegtuig te vergelijken is. De Limo Tender biedt ruimte
aan 12 personen die allen een leren
zitplaats hebben. Bij elk van de jachten
zullen voorbijgangers hun hoofden omdraaien en gezamenlijk zorgt deze serie
voor een nieuwe vloot van superjacht
tenders.
Hodgdon Yachts
T: +1 (0)207-6334194
www.hodgdonyachts.com

Dit jaar is er bij de Waterkampioen
2eHANDS Dagen te Hoorn extra aandacht voor sloepen. Bij de derde editie
van dit jaarlijks terugkerende evenement krijgen de sloepen namelijk een
eigen steiger waar de boten langszij
zullen liggen. Bent u op zoek naar
een mooie sloep, zet deze gebruikte
botenbeurs dan nu in uw agenda: van
25 tot en met 28 augustus 2011 in
de Oude Haven in Hoorn. Toegang is
gratis. Meer informatie over deze beurs
vindt u op pagina 34 tot en met 38 in
dit blad.
www.gebruiktebotenbeurs.nl

Lancering van Rib 6.70 door Brandaris Yachts
gehele vaartuig bewegen. Het subtiele
gebruik van glanzend staal, de goede
afwerking en de kleurkeuze zwart met
wit zorgen ervoor dat de Rib 6.70 ook
op esthetisch gebied hoge punten
scoort. Standaard beschikt de Rib 6.70
over een skibar, een ankerrol, navigatielichten op de skibar, een zonnedek
bestaande uit vier kussens en een
hydraulisch besturingssysteem.

Brandaris Yachts breidt haar productlijn uit en brengt met trots de Rib
6.70 op de markt. Kenmerkend aan
dit nieuwe model zijn de excentrieke
verschijning, hoge snelheid, mogelijkheden tot maatwerk en unieke prestaties. Het model wordt aangedreven
door een 150 PK Mercury Verado,
die voor een unieke, geweldige er-

varing op het water zorgt, aldus de
tenderbouwer. Op het eerste gezicht
lijkt de Rib 6.70 groter dan deze in
werkelijkheid is. Met een breedte
van 2.50 meter en een slimme plaatsing van de stoelen en console is er
aan beide zijden van het schip veel
loopruimte gecreëerd. Zo kunnen de
passagiers zich gemakkelijk over het
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Lengte over alles:
Breedte:
Diepte:
Vermogen: 	
Snelheid (max / cruise):
Aantal passagiers:

6.70 m
2.50 m
0.30 m
150 PK
ongeveer 50
knopen
8 personen

Brandaris Yachts
T: 035-5823318
www.brandarisyachts.nl
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