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Moonen lanceert haar grootste motorjacht tot nu toe

De Nederlandse superjachtenbouwer
Moonen Shipyards heeft recent een
motorjacht met een lengte van 42
meter gelanceerd. Het jacht met de
naam Sofia is op maat gemaakt voor
een bestaande klant. Het is het grootste superjacht dat Moonen Shipyards
ooit heeft gebouwd. Ook bijzonder is
de driepersoons onderzeeër die bij

het schip hoort. Na proefvaarten en
de uiteindelijke levering in november,
zal het jacht de Atlantische Oceaan
oversteken voor een langere cruise
in het Caribisch gebied. De eigenaar
van deze gloednieuwe Moonen heeft
volgens de werf zijn vreugde al geuit
over hoe zijn specifieke eisen in het
schip doorgevoerd zijn. Het interieur

van het superjacht is door het gebruik
van grote ramen uitzonderlijk licht en
open. Het interieur bevat eikenhout en
marmer. Verder zijn er in het schip veel
technische hoogstandjes te vinden,
waaronder een geïntegreerde folie brug,
een volledige Kaleidoscope videoserver aangesloten op verschillende
kamers (inclusief verlichting, zonwering
en klimaatbeheersing) en een manover-boord systeem met persoonlijke
tracking. Moonen Shipyards verwacht
de komende tijd de bouwcapaciteit te
vergroten, waardoor er meer superjachten met indrukwekkende lengtes
gebouwd kunnen worden.

Moonen Shipyards
T: 073-6210094
www.moonen.com

Pedro-Boat richt zich na herstart op jachtservice
Na het faillissement van familiebedrijf
Pedro-Boat maakt het bedrijf een
doorstart in kleinere vorm. Hierbij richt
het zich op service rondom zeil- en
motorboten, zoals winterstalling, refit,
onderhoud en makelaardij. Zij doet dit
vanuit de vestiging aan het Winschoterdiep in Zuidbroek. Het bedrijf dat bijna
40 jaar motorjachten bouwde, ging ten
onder aan de gevolgen van de crisis.

Pedro-Boat ziet goede mogelijkheden
om verder te gaan met een kleiner
team. Doordat er minder nieuwe jachten worden gekocht, besluiten jachteigenaren nu sneller om een refit of groot
onderhoud te laten uitvoeren aan hun
huidige jacht, zo verklaart Pedro-Boat
haar keuze. Naast deze activiteiten zal
ook de jachtmakelaardij een belangrijke
rol blijven spelen.

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

Motorbootsneek.nl: Najaarsshow met ruim 300 nieuwe en
gebruikte motorjachten

Van 2 tot en met 4 november 2012
tonen tien werven, importeurs en een
makelaardij meer dan 300 nieuwe

en gebruikte motorjachten onder de
naam Motorbootsneek.nl. Dat gebeurt
zowel buiten als overdekt, zodat het
evenement niet weersafhankelijk is.
Deze najaarsshow wordt gehouden
op locatie in Sneek. Anders dan een
gebruikelijke watersporttentoonstelling
worden niet enkele schepen maar vaak
de complete range aan het publiek
getoond. Een ander verschil is dat de
bezichtiging van een motorjacht kan
worden gecombineerd met een kijkje
in het bedrijf. De Najaarsshow van
Motorbootsneek.nl is een samenwer-
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kingsverband van Aquanaut Yachting,
Brandsma Jachten, Da Vinci Yachts,
Jansma Jacht, Jetten Yachting,
Noblesse Yachts, SK-Jachtbouw,
Privateer Yachts, De Valk Yachtbrokers,
Vivante Yachts en wordt mede mogelijk gemaakt door Garmin, Rabobank,
Raymarine en Volvo Penta.

Motorboot Sneek
www.motorbootsneek.nl
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