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Voorjaarshow Ter Aar: van 12 tot en met 14 april
De twee vooraanstaande jachtwerven
Menken Maritiem en Vedette Jachtbouw,
beide gevestigd in Ter Aar, slaan de handen ineen en organiseren dit jaar een voorjaarshow. Tijdens deze show toont Vedette
Jachtbouw meerdere modellen, waaronder
de primeurs Vedette 12.30 Salon & de Vedette 10.30 Cabin Wide. Ook is er een Hollander Trend in aanbouw te bekijken. Iets
verderop bij de Papenbrug vindt u Menken
Maritiem. Deze werf heeft naam gemaakt
met negen verschillende sloepen, tenders
en motorjachten van 6 tot 11 meter. Op de
show worden zo’n 20 jong gebruikte sloepen, tenders en kajuitsloepen aangeboden.
De show is op vrijdag 12 april geopend van
10.00 tot 21.00 uur. Op zaterdag 13 en
zondag 14 april van 12.00 tot 18.00 uur.

Vedette Jachtbouw, www.vedette.nu
Menken Maritiem, www.menkenmaritiem.nl

Bayliner Element in Nederland

De Bayliner Element, de nieuwste telg van
de kleinere Bayliner fun- en sportbotenlijn, is nu ook in Nederland verkrijgbaar.
Deze Bayliner heeft een capaciteit om
maximaal zes personen te laten genieten
op het water. De boot wordt standaard
geleverd met een Mercury 60 pk 4-takt
aandrijving. De romp is innovatief met
veel stabiliteit in de bochten. Het interieur is comfortabel ingericht met wit met
grijze bekleding. De nieuw ontwikkelde
bestuurdersplaats is doordacht met een
fraai dashboard. De bestuurder heeft

een zicht van 360 graden en er is goed
gedacht aan compleetheid en veiligheid.
Daarbij is de nieuwe Bayliner gemakkelijk
te varen en aan te leggen. De sportboot
is hiermee comfortabel voor zowel de
beginnende als de gevorderde schipper.
Om de boot naar eigen wensen om te
zetten, is de eigenaar vrij in de kleurkeuze en kan deze kiezen uit verschillende
interieuropties.

Twee nieuwe
vestigingen voor
PB Watersport
PB Watersport opende op 22 maart
om 11.00 uur de deuren van de nieuwe
vestiging aan de Oud-Loosdrechtsedijk
113 in Loosdrecht. Ruim een week later, op 30 maart, zal ook het pand aan
de Parkerbaan 5-7 in Nieuwegein geopend worden. PB Watersport is al een
bekende naam in Heeg, waar het bedrijf
op It Swee gevestigd is. Om de komst
van de nieuwe vestigingen te vieren heeft
PB Watersport een openingsaanbieding.
De Nimarine MX 410 RIB (hypalon) met
9,9 pk Nimarine 4-takt motor wordt aangeboden voor € 6.995,-. Normaal hangt
hier een prijskaartje van € 8.049,- aan.
Het is mogelijk deze deal uit te breiden
met een 15 pk Nimarine. Hierbij geldt een
meerprijs van € 300,-. De actie loopt tot
en met tweede paasdag, 1 april 2013.
PB Watersport
T: 0515-444255
www.pbwatersport.nl

Holland Sport Boat Centre
T: 020-6947527, www.hollandsport.nl
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