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Van Wijk Maritiem: Bruin is het nieuwe grijs Verschuur Watersport is verhuisd

Van Wijk Maritiem houdt niet alleen
de trends binnen de watersport in de
gaten. Het bedrijf kijkt ook naar andere
marktsegmenten zoals de autowereld,
de mode en de binnenhuisarchitectuur.
Van Wijk Maritiem: “Binnen die sectoren
valt ons op dat de laatste tijd bruintinten
steeds meer de boventoon gaan voeren.
Warme aardekleuren en natuurlijke materialen worden daarbij vaak gecombineerd
met kleuren gebaseerd op schakeringen
van edelstenen.” Bij het bepalen van de
kleur voor het nieuwe demonstratiemodel van de Van Wijk 830 Classic heeft
de sloepenbouwer zich laten leiden door
deze kleurtrend. Peter van Wieringen van
Van Wijk Maritiem licht toe: “Was het de
afgelopen jaren de kleur grijs die men

veel zag op het water, wij zijn van mening
dat bruin die kleur steeds meer zal
verdringen. Het is een beetje gewaagd
en je moet het wel durven, maar je krijgt
een schip dat opvalt in de grijze massa.
Door de juiste afstemming van houtsoorten en kussens straalt ze eenheid en
warmte uit.” De verdere uitvoering van de
sloep zal min of meer gelijk zijn aan de
‘Silver Shadow’-lijn met kenmerken als
geborsteld rvs, brede massieve teakdelen op de vloer en het nieuw ontworpen
dashboard. De Van Wijk 830 Classic is
vanaf december in aanbouw op de werf
in Leiden.
Van Wijk Maritiem
T: 071-5767777, www.vanwijkmaritiem.nl

Verschuur Watersport is de afgelopen
jaren flink gegroeid en moest daarom
op zoek naar een andere, grotere
locatie. Deze nieuwe locatie met ruime
showroom vond ze op Gouwestraat 60a
in Alphen aan den Rijn. Het is centraal
gelegen, direct aan de Oude Rijn, bij de
kruising met de Gouwe en het Aarkanaal en heeft een oppervlakte van
3.000 m2. Hiermee vervijfvoudigt de
sloepenleverancier haar beschikbare
ruimte. Om de nieuwe locatie te vieren
zal Verschuur Watersport hier op
8 december een openingsfeest geven.
Peter van der Hurk, bekend van Het
Zesde Zintuig, zal voor deze gelegenheid in de middag diverse readings
geven. Verschuur Watersport staat
bekend om diverse betaalbare merken
als Corsiva, Stout, Harderwijker, Master,
Pega en Mercury.
Verschuur Watersport
T: 0172-586678, www.verschuurwatersport.nl

Watersport Paradise sluit 2012 af met Show
Tussen Kerst en nieuwjaar houdt
Watersport Paradise in Heerewaarden
een special Oudejaars Show. De aanbieder van onder meer sportboten, quads,
jetski’s, trailers, motoren en watersportaccessoires pakt hierbij groots uit. Nico
Kolvenbach: “Ons aanbod is altijd al
indrukwekkend groot. Een bezoek aan

onze winkel wordt aan het einde van het
jaar extra aantrekkelijk gemaakt door de
speciale actie. Alle watersportartikelen
van Jobe worden verkocht met dertig
procent korting.”
Watersport Paradise
T: 0492-522483
www.watersportparadise.nl

Smalland Maritiem introduceert haar eerste tender

Als opvolger van de in drie modellen
beschikbare Smalland Sloep, introduceert Smalland Maritiem haar eerste

snel varende tender, Smalland Tempo.
Deze primeur is het standaardmodel voor pleziervaart, dat echter naar
gelang van ieders wensen multifunctioneel kan worden afgebouwd. Het jacht
is aantrekkelijk voor de internationale
markt en bestaat uitsluitend uit onderhoudsarme materialen, waaronder een
Esthec dek en interieurvloeren. Via deze
tender met open achterzijde speelt
Smalland Maritiem exclusief in op een
duidelijk zichtbare marktontwikkeling
richting de snelvarende tender. De open
achterzijde van de tender kan automa-
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tisch worden afgesloten en een 110
pk Yanmar motor met efficiënt brandstofverbruik is verantwoordelijk voor
het vermogen van de tender. Dankzij
de innovatieve bouw van de romp en
de flexibele indeling van het interieur
kan het standaardmodel naar ieders
persoonlijke wensen op maat worden
afgebouwd, voor bijvoorbeeld duiksport
of vissen.
Smalland Maritiem
T: 035-5828411
www.smallandmaritiem.com
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