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Suzuki buitenboordmotor 

Met een Suzuki koopt u niet alleen een geavanceerd product dat garant staat voor optimale prestaties; 

een Suzuki buitenboordmotor is een duurzame investering in jarenlang onbezorgd vaarplezier met een extreem laag verbruik en een minimale geluidsproductie. Niet voor 
niets is Suzuki het populairste buitenboordmotormerk van Nederland! Bovendien is er door een breed en hoogwaardig dealernetwerk altijd een officiële Suzuki Marine dealer 
bij u in de buurt voor een gedegen advies, uitstekende service en een uitgebreid gamma aan originele accessoires. Naast drie jaar fabrieksgarantie, verzekert u zich met een 
Suzuki ook van de beste deal, want als u voor 1 mei een Suzuki DF4, DF5 of DF6 buitenboordmotor aanschaft, krijgt u er gratis een origineel Suzuki buitenboordmotorslot 
en motorhoes bij voor optimale zekerheid en bescherming! 

Er is al een Suzuki buitenboordmotor vanaf € 749,-
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www.suzuki.nl

Droomwens?

Altijd al gedroomd van een motorschip 
dat aan al je wensen voldoet? Neem dan 
eens een kijkje bij Bruijs Jachtbouw in 
Bergen op Zoom.

Al 50 jaar bouwen wij kwalitatief hoogwaardige 
stalen schepen op maat en zijn gewend om de 
meest veeleisende klanten tevreden te stellen.

Als resultaat zijn wij in 2005 én in 2007 
genomineerd voor 'HISWA Motorboot van het 
Jaar'. De motorjachten die de werf bouwt zijn te 
verdelen in drie typen van 10 tot 15 meter:

- de Bruijs Vlet 
- de Bruijs Spiegelkotter 
- de Bruijs Coasters 

Bruijs Jachtbouw staat voor Ervaring, 
Kwaliteit, 'Custom Build' en Service, dit geeft 
scheepsvertrouwen in roerige tijden!

www.bruijsjachtbouw.nl

Vaar- of fiets de 
Elfstedenroute!

Bij ééndaagse 
Elfstedentochten speelt 
tempo een grote rol: 
stress en gejakker met de 
blik op oneindig. 

Voor wie in alle rust wil genieten 
van de Friese keuken, de 
bekende en minder bekende 
cultuurschatten en het 
gevarieerde landschap heeft 
het bureau voor toerisme van 
Friesland bijzondere 3- tot 
8-daagse Elfsteden fiets- én 
vaararrangementen met 
koffervervoer en pech onderweg service ontwikkeld.  
Er is ook een Elfstedencruise. Uitgangspunt is kwaliteit en originaliteit van start tot finish. U slaapt 
afwisselend in authentieke logementen met de sfeer van weleer en moderne hotelbedrijven. Waar 
u ook bent, u krijgt altijd overheerlijke Friese menu’s voorgeschoteld. U zult iedere dag aangenaam 
verrast zijn.

De Driesprong 
yachtcharters

De chartervloot van 
De Driesprong is 
geen onbekende in de 
charterwereld.

Al meer dan 25 jaar verhuurt 
De Driesprong yachtcharters 
moderne motorjachten van 
10 tot 14 meter in meerdere 
prijsklassen. Dankzij de 

kwaliteit van de motorjachten 
en de snelle en klantgerichte service kan de chartervloot nog jaarlijks worden uitgebreid met nieuwe jachten. 
Alle jachten worden in eigen beheer gebouwd en volledig afgestemd op de hoge eisen van de huidige 
chartermarkt. 

Dit is voor u de garantie dat u ongestoord kunt genieten van een perfecte vaarvakantie

Fiets-vaar-vakanties:

actieve én ontspannende vakantiereizen. 

U woont 8 dagen aan boord van een comfortabel 
schip. Fiets overdag in uw eigen tempo en bezoek 
bezienswaardigheden.  Reizen o.a. Noord- en 
Zuid-Holland, IJsseldal, Duitsland (o.a. Moezel, 
rond Berlijn), België, Italië (rondom Venetië), 
Frankrijk (Seinedal) en langs de Donau. Uitermate 
geschikt voor 50-plussers. 

Zeilvakanties voor iedereen:

Boek een  zeilvakantie en geniet van zon, 
zee en wind: zeilervaring is niet nodig! 

Meevaren en uitwaaien op een groot zeilschip met 
ervaren bemanning. Weekend, midweek of week 
op IJsselmeer of Waddenzee, of op zee langs 
de Zweedse Kust, Kanaaleilanden of op Noord- 
of Oostzee. Veilige schepen, reizen inclusief 
maaltijden, voor iedereen geschikt. 

Marina Resort De Eemhof

Waypoint voor landrotten en waterratten

Jachthaven De Eemhof ligt aan het Eemmeer en heeft verbinding 
met het IJsselmeer. Dit jaar is de start van een nieuw tijdperk. 
Met de aanleg van een tweede havenkom, omsloten door 
recreatieappartementen, krijgt het geheel de uitstraling van een 
mediterrane havenplaats. De faciliteiten krijgen hun plaats tussen 
de twee havens: een restaurant met aansluitend boardrooms 
en plenaire zaal voor BtoB, het havenkantoor en luxe sanitaire 
voorzieningen. In 2011 moet het resort zijn afgerond. 
 

De nieuwe havenkom wordt op hoog niveau ingericht: een 
gevarieerd aanbod van ligplaatsen met ruime boxen en 
aanmeerplaatsen waar grotere jachten langszij kunnen afmeren. 
Alle voorzieningen worden in de steigers geïntegreerd.

Info: www.elfstedenroute.nl en www.frieslandholland.nl

www.driesprong.net

Meer informatie: www.jachthaven-eemhof.nl 

www.boatbiketours.nl

www.zeilreiswinkel.nl

Nu het zonnetje weer langzaam aan terrein wint, begint het bij veel mensen te kriebelen. Het water lonkt, want op het water is het genieten. Van de omgeving, de 
rust en de ruimte. En hoe kan dat beter dan via een heerlijke vaarvakantie. Volledig verzorgt of op eigen houtje met een gehuurd exemplaar. Niet zelden leidt het 

frequent huren van een boot uiteindelijk tot de aanschaf van een eigen exemplaar. Door de toegenomen kennis op het gebied van scheepstechniek is er inmiddels 
een ruim aanbod aan kwalitatief hoogwaardige boten in diverse prijsklassen. 

Steeds populairder is het elektrisch varen dat milieuvoordelen en stilte biedt. Maar ook het snelvaren is in trek, vooral onder een jongere doelgroep.  
Zo geeft iedereen zijn eigen invulling aan genieten op het water.

Genieten op het water


