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Jonkers Yachts dealer Dominator Yachts

De luxe en op maat gesneden Italiaanse
motorjachten van Dominator Yachts zijn
nu ook verkrijgbaar in Nederland en België. Per 1 mei 2013 is het Zeeuwse bedrijf
Jonkers Yachts officieel dealer geworden
van het Italiaanse merk. Naast de verkoop
van de Dominator jachten verzorgt Jonkers
Yachts in Scharendijke ook de serviceen onderhoudswerkzaamheden. Hier-

mee breidt Jonkers Yachts zijn bestaande portfolio van luxe zeil- en motorjachten uit. De werf van Dominator
Yachts ligt aan de Adriatische kust en
maakt daar sinds 1999 kwaliteitsjachten
van 64 tot 130 voet. De bedrijfsfilosofie
van Dominator luidt “Allow owners to
enjoy the sea in a style that is uniquely
their own”. Jonkers Yachts kan voor het

Nieuwe modellijn Grouwstervlet

Na bijna veertig jaar Grouwstervletten
met de traditionele indeling te hebben
gebouwd heeft Jachtwerf Grouwstervlet
een nieuwe lijn ontwikkeld. De Grouwstervlet 14.50 AK/BB (achterkajuit met
bovenbesturing) is inmiddels op de markt
gebracht en momenteel wordt er hard
gewerkt aan een Grouwstervlet 14.50
AK/OK (achterkajuit met open kuip).
Jachtwerf Grouwstervlet richt zich met de
ontwikkeling van deze nieuwe modellen
met name op de watersporter die voor
langere tijd aan boord verblijft om Euro-

pese reizen te maken en zich gedurende
die reizen met alle mogelijke ruimte en
luxe wil omringen. Er zijn diverse indelingen mogelijk en de uiteindelijke indeling
en afwerking wordt in overleg met de
klant vastgelegd. De schepen kunnen
volledig ‘custom build’ afgeleverd worden, maar ook de standaard indelingen
en afwerking zijn uiteraard mogelijk.
Grouwstervlet
T: 0566-622410
www.grouwstervlet.nl
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seizoen 2013 direct een primeur naar
buiten brengen: de sportieve Dominator 640. De introductie voor de wereldpers zal op spectaculaire wijze plaatsvinden op 3 en 4 juni 2013 in Venetië.
Jonkers Yachts
T: 0111-673330
www.jonkers.org

Praktijkdagen
snelvaren
Op zaterdag 8 juni en zaterdag 6 juli 2013
organiseert Rijkswaterstaat in samenwerking met de Dordtse Reddingsbrigade praktijkdagen in de regio Zuid-Holland
gericht op vaarpraktijk. De dagen zijn bedoeld voor eigenaren van snelle motorboten met vaarbewijs die iets op willen
steken van een professional en voor watersporters die zich oriënteren op de aanschaf van een snelle motorboot en ervaren en tips willen krijgen. De deelname is
gratis. Actieve deelname aan het gehele
programma wordt vereist. Er wordt ‘s
ochtends van 9.00 tot 12.00 uur gevaren en ‘s middags van 13.00 tot 16.00
uur. De verzamelplaats is de verkeerspost op de Van Leeuwenhoekweg 20 te
Dordrecht. Er zijn per sessie maximaal 18
plaatsen beschikbaar. Aanmelden kan
via info@varendoejesamen.nl onder vermelding van uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en uw keuze voor
de ochtend of de middag. Na aanmelding ontvangt u per mail praktische informatie zoals route, parkeren en kleding.

Varen doe je samen
T: 0343-524749
www.varendoejesamen.nl
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