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Brandsma Vlet Club breidt uit

Het lidmaatschap van de Brandsma Vlet
Club is sinds kort ook opengesteld voor
andere schepen die bij Brandsma Jachten in Sneek zijn gebouwd. Het gaat om
schepen van het type Luna, Noordzee-

kotter en Federick en mogelijk nog toekomstige typen. Over deze toelating is
tijdens de voorjaarsvergadering door de
leden beslist. Inmiddels zijn de eigenaren
van 65 schepen lid van de vereniging,

Grouwstervlet overgenomen door
Bert van der Meer en Rita Kuipers
Na 35 jaar is de Grouwstervlet nog steeds
een klassieker zonder concessies. Fedde van der Werf begon in 1978 met de
ontwikkeling en de bouw van de eerste
Grouwstervlet. Anno 2013 staat bouwnummer 88 op stapel. In de loop der jaren
heeft Fedde het concept Grouwstervlet
continu doorontwikkeld. Gebruikmakend
van de nieuwste technieken en inspelend
op de wens van de klant. Niet alleen werden de schepen groter, maar vooral ook
beter. In 2009 is Bart van der Meer toe-

getreden als compagnon van Fedde van
der Werf en is Rita Kuipers verantwoordelijk geworden voor de administratie.
Na drieënhalf jaar samenwerking heeft
Fedde besloten het stokje over te dragen
aan Bart en Rita. Dit duo zal haar uiterste best doen de werf op de vertrouwde
wijze voor te zetten.
Grouwstervlet
T: 0566-622410
www.grouwstervlet.nl

Serious Yachts Gently 45 Low
Bridge te water gelaten
In het zonovergoten Zwartsluis is op 7
juni de Serious Yachts Gently 45 Low
Bridge gedoopt. Onder belangstelling
van verschillende betrokkenen is het
schitterende jacht in het Meppelerdiep te
water gelaten. Vervolgens werd de bijna
14 meter lange Gently 45 Low Bridge
vanuit Jachtcentrum de Kranerweerd
voor het eerste op de proef gesteld door
het Zwarte Water te trotseren. Met de extreem lage doorvaarthoogte is het jacht
zeer geschikt voor vrijwel alle Europese
wateren. Daarbij is het jacht perfect afgewerkt en van alle luxe voorzien. Serious

Yachts en jachtmakelaar Yacht-Gallery
geven aan uiterst content te zijn met de
oplevering van het unieke motorjacht.
Serious Yachts
T: 038–3867351, www.seriousyachts.com
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maar er is uitbreiding mogelijk. Om de
club aantrekkelijk te houden voor de leden organiseert het bestuur jaarlijks een
aanzienlijk aantal activiteiten. Zo vindt er
begin van het jaar een technische cursus
plaats en zijn er diverse vergaderingen.
Daarnaast wordt er in mei een toertocht
georganiseerd door één van de leden.
Eerder werd er een tocht over de Willemsroute en de Oosterschelde gevaren. Volgend jaar wordt er gelonkt naar
een Waddenzeetocht. Tot slot woont de
Brandsma Vlet Club elk jaar een nautisch
evenement bij. Dit jaar worden de Almelose Havendagen door een aantal schepen bezocht. De contributie van de club
bedraagt € 25,-. Hierin is het clubblad begrepen, dat twee maal per jaar verschijnt.
Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij: secretaris@brandsmavletclub.nl.
Brandsma Vlet Club
www.brandsmavletclub.nl

De Valk verkoopt
Valk Continental
1600

De Valk Hindeloopen heeft recentelijk de
verkoop afgerond van een goed onderhouden Valk Continental 1600 Dutchman.
De voormalige eigenaar was zo tevreden over prestaties van De Valk dat hij
de jachtmakelaar onmiddellijk nog een
verkoop toevertrouwde en opdracht gaf
op zoek te gaan naar een nieuwe boot.
De nieuwe eigenaren zullen de Dutchman gebruiken om met het gezin de
wateren van Noord-Europa te bevaren.
De aluminium Dutchman is volgens de
hoogste normen voor luxe gebouwd en
heeft een royaal teak interieur met drie
hutten. De Valk heeft momenteel nog
drie Valk Continentals in de verkoop,
met De Valk Sneek als verkoopagent:
een 1550 in Denemarken, een 1700
in Griekenland en een 1900 in Kroatië.
De Valk Sneek
T: 0515-428030
www.devalk.nl
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