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Super Van Craft Occasionshow bij
Vink Jachtservice

Vink Jachtservice organiseert op 8 en 9 juni
in samenwerking met Jachtwerf Klaassen
de jaarlijkse Super Van Craft occasionshow. Vink Jachtservice is gespecialiseerd
in de verkoop op locatie van de bekende
Super Van Crafts. Jachtwerf Klaassen
in Voorschoten is de bouwer van al deze
schepen, net zoals van de Klaassen vlet en
de allernieuwste Super Van Craft RIVER.
Maria Afra en Otto Vink van Vink Jachtservice lichten toe: “Veel eigenaren hebben
een eigen botenloods en willen hun schip

niet in een verkoophaven leggen, maar zelf
blijven varen. Tijdens het Pinksterweekend
liggen de fraaie Super Van Crafts in diverse
maten en uitvoeringen in de haven bij elkaar, zodat het publiek zich een goed beeld
kan vormen.” De show wordt gehouden op
de Kniplaan 12 te Voorschoten en is geopend van 11.00 tot 16.00 uur.
Vink Jachtservice
T: 071-5761005
www.vink-jachtservice.nl

Derde generatie
voor Pikmeerkruiserbouwer
Onlangs is de derde generatie aan boord
gestapt bij de Pikmeerkruiserwerf in het
Friese Grou. Hendrik de Groot, de 26-jarige zoon van eigenaar Bouwe de Groot,
heeft de jachtwerf betreden. Hendrik de
Groot over zijn keuze om voor het familiebedrijf te werken: “Ik heb eerst bij andere
bedrijven in de keuken mogen kijken,
hier heb ik ervaring opgedaan op zowel
technisch als op commercieel vlak. Dit
heeft ook geholpen een ‘frisse blik’ op
onze werf te krijgen. Pikmeerkruiser heeft
zijn 50-jarig bestaan gevierd in 2013. Ik
hoop een groot aandeel te mogen hebben in de volgende 50 jaar.” Jachtwerf
B. de Groot, zoals de werf officieel heet,
heeft alle bouwprocessen onder één dak,
verdeeld onder de modern ingerichte
productiehallen, van staalwerk tot laatste
montage. Hendrik de Groot: “Hierdoor
zijn we erg flexibel en kunnen we een
schip geheel naar klantwens bouwen.
Naar mijn mening is het een prachtige
uitdaging om binnen dit familiebedrijf te
mogen werken.”
Jachtwerf B. de Groot
T: 0566-621719
www.pikmeerkruiser.nl

Linssen Vaardagen op zee

Van zaterdag 28 tot en met maandag
30 juni organiseert Linssen Yachts de
Linssen Vaardagen op zee. Tijdens deze
dagen kunnen liefhebbers van ‘groot’ water de vaareigenschappen van de Linssen
motorjachten testen op zee. Dit gebeurt
bij het Belgische Blankenberge. Diverse

Linssen-jachten zijn beschikbaar, zowel
met als zonder stabilizers. Aanmelden kan
via info@linssenyachts.com of telefonisch
via 0475-439999.
Linssen Yachts
T: 0475-439999, www.linssenyachts.com
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