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Van Wijk Maritiem introduceert stuurstand 2.0 voor de Van Wijk 830 Classic

Vanaf komend najaar is er een nieuwe,
moderne stuurstand voor de Van Wijk
830 Classic leverbaar. Deze nieuwe stuurstand is geheel uit polyester opgetrokken
en in harmonie met het interieur. Een
topmontage voor de motorbediening,
een verticale opstand voor inbouw van

een navigatiescherm en ruimte voor
bekerhouders zijn de grootste verschillen ten opzichte van het huidige model.
Met name het plaatsen van de motorbediening op het horizontale bovengedeelte van de zuil zal door velen als
een verbetering worden beschouwd, zo
verwacht Van Wijk Maritiem. Op deze
wijze wordt voorkomen dat men bij het
passeren van de zuil de bediening per
ongeluk kan aanraken. Uniek is dat deze
nieuwe stuurstand ook geplaatst kan
worden in bestaande schepen van Van
Wijk, afhankelijk van het bouwjaar. De
reeds aanwezige onderdelen als stuurrad
met hydraulische besturing, motorinstrumenten en schakelaars kunnen worden
overgezet.
Van Wijk Maritiem
T: 071-5767777
www.vanwijkmaritiem.nl

PB Watersport start Ruilschepen.nl

PB Watersport in Heeg heeft met de
website Ruilschepen.nl een nieuw initiatief in werking gezet waarbij ruilhandel
wordt gestimuleerd. Op deze website
kunnen potentiële bootkopers terecht
voor allerlei verschillende type boten
van sloep tot zeiljacht. Doel is het eigen
goed te ruilen tegen een ander exemplaar, op basis van een gelijkwaardige
ruil. De aangeboden schepen zijn in eigendom van PB Watersport of zijn door
de eigenaren in bemiddeling gegeven.
Eigenaar Peter de Boer legt uit: “Heeft u

bijvoorbeeld een mooie caravan of auto
die u maar weinig gebruikt. Dan kunt u
deze bij ons indienen en mogelijk ruilen
tegen de sloep van uw dromen. Wij
taxeren de waarde van uw inruil en kijken vervolgens of er een deal mogelijk
is. Bij een succesvolle deal hoeft u niet
het volledige gewenste bedrag te betalen en hebt uw caravan ook ‘verkocht’.”
PB Watersport
T: 0515-444255, www.ruilschepen.nl

Nieuw model in
2013: Quicksilver
Activ 595 Cabin

Na het succes van de Activ 645 Cabin,
kondigt Quicksilver de lancering van
de Activ 595 Cabin aan, een compacte
day cruiser voor watersporters die
rekenen op betrouwbare prestaties en
een onderscheidende stijl. De Activ
595 Cabin deelt een aantal van de
bekroonde functies van de Activ 645
Cabin (Motorboot van het Jaar 2012),
zoals het functionele rompontwerp, de
goede combinatie van een cockpit met
veel diepte en ruime toegang tot water,
het grote luik op het voordek waardoor
het interieur genoeg lichtval krijgt en de
veilige toegang tot de boeg via een trap
met brede treden. De Activ 595 Cabin
wordt standaard geleverd met hydraulische besturing en een sportstuur. Het
model kan worden uitgebreid met echte
teak of een laminaatvloer in een teakstijl
en een teakhouten tafel. Verdere optionele functies zijn een kaartplotter met
dieptemeter, een chemisch toilet en een
ski-mast. De nieuwe Activ 595 Cabin
werd voor de eerste keer gepresenteerd
in La Rochelle. Daarna zal de boot vervoerd worden naar andere toonaangevende bootshows waaronder de shows
in Genua, Parijs en Düsseldorf.
Quicksilver
www.quicksilver-boats.com

Damarin zet jubileumboek online
In 2010 heeft Damarin ter ere van haar
15-jarig jubileum een boek gemaakt met
alle gebeurtenissen van de werf vanaf
de start in 1995. Het boek was direct bij

de werf in Gouda te bekijken. Inmiddels
bestaat de sloepenbouwer alweer 17,5
jaar en heeft ze het jubileumboek nu
ook online toegankelijk kunnen maken.
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Via www.jubileum.damarin.nl kunnen
belangstellenden er doorheen bladeren.
Damarin
T: 0182-515386, www.damarin.nl
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