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Van Wijk Maritiem vraagt uw hulp

Williams Marine introduceert vier 
nieuwe Dieseljet modellen

Extra veel 
nieuwe sloepen 
en sportboten op 
YachtFocus.com

Van Wijk Maritiem introduceert een 
nieuw, eigentijds model: de Van Wijk 
747. Een aanwinst voor haar sloepen-
lijn, zo meent de sloepenbouwer, want 
hiermee speelt ze in op de hedendaag-
se eisen. Het model zou de brug slaan 
tussen de Van Wijk 621 en de Van Wijk 
830. Niet alleen qua afmetingen, maar 

ook op het gebied van prijs, comfort-
niveau en vaareigenschappen. Het 
nieuwe ontwerp voor de Van Wijk 747 
bevat volgens Van Wijk Maritiem veel 
aantrekkelijke ingrediënten, maar voor 
de definitieve uitvoering wil zij echter 
graag de mening van mogelijke kopers 
vragen. Er staan namelijk nog diverse 

vragen open. Zo wil de bouwer graag 
weten wat men de beste locatie voor 
de stuurstoel vindt. Centraal bij de mo-
torkast of achterin? Een andere vraag 
gaat over de keuken: hoe belangrijk 
is een kookeiland? Samen met actief 
meedenkende bootliefhebbers wil Van 
Wijk Maritiem deze nieuwe mijlpaal in 
sloepenland realiseren. Wilt u uw me-
ning laten horen of bent u nieuwsgierig 
geworden? U kunt de laatste ontwikke-
lingen volgen op de vernieuwde website 
of via Facebook.

Van Wijk Maritiem 
T: 071-5767777, www.vanwijkmaritiem.nl
www.facebook.com/VanWijkSloepen

YachtFocus maakt een inhaalslag op 
het gebied van nieuwe boten. Alle 
nieuwbouwboten van grote merken 
van zeilboten, motorboten, sportbo-
ten en sloepen worden sinds enkele 
maanden uitgebreid beschreven 
en op YachtFocus.com getoond. 
De nieuwbouw sloepen van on-
der andere Maril, Makma, Antaris, 
Seafury, Langweerder en Interboat 
staan centraal op YachtFocus.com 
gepresenteerd. Sea Ray, Boston 
Wahler, Aquador en Bella Boats zijn 
enkele voorbeelden van bekende 
sportbootmerken waarvan de nieuw-
ste modellen op YachtFocus.com te 
vinden zijn. Elke boot komt zo uitge-
breid mogelijk aan bod, met specifi-
caties, foto’s en indien beschikbaar 
ook PDF’s en een filmpje. Bent u op 
zoek naar een nieuw sloep of sport-
boot of bent u nieuwsgierig naar het 
meest recente aanbod, kijk dan op 
YachtFocus.com. U vindt de nieuwe 
boten via het tabblad ‘nieuwe boten 
te koop’, direct onder het logo van 
YachtFocus.com.

gewijzigde indeling: de stuurconsole is 
naar voren geplaatst met daarachter 
twee tegenover elkaar geplaatste zit-
banken. Hierdoor heeft de bestuurder 
een beter zicht naar voren en ontstaat 
er meer ruimte voor de passagiers. Het 
design is modern met oog voor detail. 
Deze nieuwe ontwerpen zijn toepas-
baar als tender op de grotere zeil- en 
motorjachten, maar ook als toer- en/
of skiboot zijn deze elegante Jetribs 
uitermate geschikt. U vindt de tenders 
bij Delta Watersport, Williams Sales & 
Servicecenter.

Delta Watersport 
T: 0111-672874, www.deltawatersport.nl

Williams Marine presenteert voor het 
seizoen 2011/2012 vier nieuwe Diesel 
aangedreven jet tenders. In septem-
ber werden tijdens de Southampton 
Boatshow de Dieseljet 505 en 565 
gepresenteerd. Komend voorjaar is 
ook de Dieseljet 445 beschikbaar en 
in de loop van volgend jaar wordt de 
Dieseljet 625 verwacht. Al deze tenders 
hebben een gewijzigde indeling ten 
opzichte van de huidige Turbojet serie. 
De huidige reeks bestaande uit de Jet 
285 en 325, de Turbojet 385 en 445, de 
Turbojet 385 S en 445 S en de in 2010 
gelanceerde 505D (Turbojet Diesel) 
blijven beschikbaar. De nieuwe reeks 
Dieseljets kenmerkt zich door een 
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