Watersportnieuws: Motorjachten
YachtFocus Magazine 82 - augustus 2011

No Limit Ships met vier schepen naar
Hiswa te Water
Overname Skilsø
door Viknes

No Limit Ships presenteert op de Hiswa
te Water vier schepen: de No Limit
1640 Fly Bridge, de No Limit 1550, de
Blauwe Stad 880 en de Citation 1350
(zie foto). De Citation 1350, volgens No
Limit Ships een schip voor de fijnproever, is hiermee voor het eerst te zien
op een boatshow. “De laatste tijd zijn
wij erg druk geweest met opdrachten
voor de professionele markt”, vertelt
algemeen directeur Albert Keizer. “Maar
wij hebben in die periode ook een

nieuw schip ontwikkeld voor watersporters. De Hiswa te Water is een prima
gelegenheid voor deze wereldprimeur.
En natuurlijk laten wij ook schepen zien
van onze andere lijnen.” De Hiswa te
Water wordt van dinsdag 6 tot en met
zondag 11 september 2011 gehouden
in de Marina Seaport IJmuiden.
No Limit Ships BV
T: 050-5773411
www.nolimitships.nl

23 en 24 september Botenbeurs
Gorinchem
Twee dagen lang staat het waterrijke
Gorinchem volledig in het teken van de
watersport. Tijdens de jaarlijkse Botenbeurs in Gorinchem kunnen bezoekers
verschillende te koop staande boten
bekijken en over de nautische markt
met (tweedehands) scheepsartikelen
struinen. De laagdrempelige botenbeurs vindt dit jaar plaats op vrijdag 23
en zaterdag 24 september. In de loop
der jaren is de beurs uitgegroeid tot
een evenement van grote bekendheid.
U vindt er aan twee kanten van de
rivier een zeer uitgebreid aanbod van
boten: in de Lingehaven Gorinchem en
bij jachtmakelaardij Sleeuwijk Yachting.
Op zaterdag 24 september kunt u gratis gebruik maken van de veerpont die
tussen Gorinchem en Sleeuwijk vaart.

Botenbeurs Gorinchem
T: 0183-659314
www.botenbeursgorinchem.nl
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Eind juni heeft Viknes een overeenkomst gesloten voor de overname van
de modellenreeks van Skilsø. Hiermee
zullen twee traditionele culturen binnen
de Noorse jachtbouw samengegaan.
De overname betekent het samenbrengen van ontwikkeling en technische
know-how van de Noorse motorjachtmerken. Sinds 1988 is Viknes
gegroeid tot de grootste jachtproducent in Noorwegen. De jachtwerf heeft
boten gebouwd die geschikt zijn voor
de ruwe en ruige omstandigheden in
Noorwegen. Beproefde technieken en
constante hoge kwaliteit vormen de
basis voor de grote vloot van enthousiaste eigenaren. Viknes: “Jarenlange
ervaring geeft ons een uniek inzicht in
het optimaliseren van ons product en
onze productieprocessen. Viknes zal
haar eigen modellen met deze zelfde
inzet blijven ontwikkelen. Ons vertrouwen in Viknes als concept blijkt uit de
toenemende vraag in een nog steeds
turbulente markt. We blijven gericht op
de toekomst en blijven nieuwe modellen ontwikkelen in de lijn van de voor
de Viknes zo kenmerkende eigenschappen.” Skilsø heeft haar klanten
in de afgelopen 92 jaar van kwalitatief
hoogwaardige motorjachten voorzien.
Nu gezocht werd naar voortzetting
van de bedrijfsactiviteiten van Skilsø,
gaat Viknes vol trots de traditie van
Skilsø scheepsbouw voortzetten met
de moderne faciliteiten van Viknes. De
Nederlandse dealer Seaways Yachting
uit Sneek heeft een voortuitziende blik
gehad. Zij zijn al 15 jaar de importeur
van beide merken.

Seaways Yachting
T: 0515-421599
www.viknes.nl
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