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Watersportnieuws | Motorboten

Er wordt weer volop gewerkt bij Conso-
nant Jacht Services BV en Consonant 
Yachts BV. Nu de nieuwe werf op eigen 
benen staat, heeft Rik Hindriks, gezien 
zijn drukke werkzaamheden, besloten 
om zich terug te trekken als directeur en 
het roer aan anderen over gedragen. In-
middels is Herman van der Most tot alge-
meen directeur benoemd en Ton Kassing 
zal hem daarbij als commercieel directeur 

Tijdens Boot Düsseldorf 2015 zal in Hal 
5 Stand C19 de Zweedse werf Nimbus 
Boats Sweden de Nimbus 305 Coupé 
introduceren. De Nimbus 305 Coupé 
is de nieuwste aanwinst in de populaire 
en bekroonde Nimbus Coupé series 
met het “side-walk” design. De Vaart 
Yachting zal als Nederlandse dealer van 
Nimbus ook in 2015 voor de Nederlandse 
en Belgische bezoekers op de Nimbus 
stand aanwezig zijn. De werf omschrijft 
het nieuwe model als robuust, stijlvol en 
functioneel met een aantrekkelijke vorm-
geving in een elegante belijning voor 

De Korvet 14 CLR van Deep Water Yachts 
valt op bij de jury’s van botenprijzen. De 
boot maakt kans om in 2015 twee titels 
in de wacht te slepen. Het nieuwe mo-
torjacht, ontworpen door Willem Nieland, 
is namelijk genomineerd als European 
Powerboat of the Year en is tegelijkertijd 
in de race om HISWA Motorboot van het 
Jaar te worden. De Korvet 14 CLR wordt 
door de werf gepresenteerd als Com-
pact Long Range cruiser. Ze is ontwor-
pen voor het grotere water, ongeacht de 
weersomstandigheden. Hiermee wordt 
een wereld aan mogelijkheden voor lange 
zeereizen geboden die voorheen alleen 
voor grotere schepen waren weggelegd. 
Initiatiefnemer Peter Bost van Deep Water 
Yachts: “In de Korvet heb ik mijn wensen 
en voorkeuren ondergebracht: een stoer 
en innovatief ontwerp, uitmuntende tech-
niek en eindeloze vaarmogelijkheden”.

Deep Water Yachts
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terzijde staan; zowel met het begeleiden 
van de werf als met de verkoop van ge-
bruikte en nieuwe schepen en de ontwik-
keling en uitbreiding van de Kusterlijn. De 
nieuwe crew is ervan overtuigd de werf 
wederom naar een hoger niveau te tillen.
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Nieuwe algemeen directeur voor 
Consonant Yachts

Wereldpremière Nimbus 305 Coupé 
op Boot Düsseldorf

Dubbele 
nominatie voor 
Korvet 14 CLR 

levensgenieters, gezinnen en verstokte 
schippers. Naast een aantal verbeterin-
gen en slimme, functionele oplossingen 
hebben de grootste veranderingen be-
nedendeks plaatsgevonden. De nieuwe 
rompvorm elimineert de planeerdrempel 
en maakt het mogelijk om comfortabel 
te varen bij snelheden tussen de 0 en 22 
knopen, met een lager brandstofverbruik.
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