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Van Speijk Yachts in drievoud naar
Hiswa te Water
Dit jaar presenteert Van Speijk Yachts drie modellen tijdens de Hiswa te Water in
IJmuiden. Twee daarvan zijn nieuw in de uitvoering. Zo kunt u de Van Speijk 26
Original en de Van Speijk 32 White bewonderen.
Deze karakteristieke en stijlvolle sloepen
maakten al deel uit van het assortiment,
maar dan in een andere uitvoering.
Van Speijk Yachts werkte samen met bouwer
Arjen Bouwmeester hard aan de verfijning
van deze moderne barkassen. Dat resulteerde in state of the art sloepen die custom
made aan de specifieke wensen van de klant
kunnen worden aangepast. Daarnaast ve-

renigen ze de snelheid en het hedendaagse
comfort met de authentieke uitstraling. Het
derde model tijdens deze openluchtbeurs is
de Van Speijk 26 Blue, deze is trailerbaar. U
kunt ze alle drie bezichtigen en onze mensen
zullen u desgewenst van meer informatie
voorzien. De Hiswa te Water duurt van 2 tot
en met 7 september 2008 in Sea Port Marina
in IJmuiden.

Motorjacht test op de Amstel

Agenda:
28 - 29 juni
Sloepenshow Lelystad
Bataviahaven, Oostvaardersdijk
Lelystad

2 - 7 september
Hiswa te Water
IJmuiden

proefvaart
Belt u ons gerust om een
afspraak te maken voor
een proefvaart.
Zie onderstaande contactgegevens.

werfbezoek
Mocht u geïnteresseerd
zijn in een werfbezoek, dan
leiden wij u graag rond.

Hoewel de redacteur van het gerespecteerde Motorjacht Magazine naar eigen zeggen geen fan is van sloepen, was hij aangenaam verrast door de Van Speijk modellen.
Hij testte de barkas op de Amstel en tekende
zijn lovende woorden op. Zo schreef hij:
“Als een Van Speijk al met het generieke
begrip sloep moet worden aangeduid, dan
is met name de zeer gestrekt ogende 32
zonder twijfel de mooiste sloep in de hele
grachtengordel.”

Zie onderstaande contactgegevens.
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Witte Van Speijk 32 met ontwerpaanpassingen
Na de Van Speijk 32 Original komt
nu ook de Van Speijk 32 White op
de markt.
Deze wordt aangedreven door een D3
110 PK. Het beslag is niet in koper, maar
in RVS uitgevoerd. Verder zijn er enkele
veranderingen aangebracht ten opzichte
van het 2007 model. Zo zijn de stevenbalk en kielbalk bij de schroefas verjongd. Het roerbeslag kreeg een grotere
uitslag, waardoor de draaicirkel kleiner
is. Voor het stuurhuis is een ijskast/tafel
combinatie geplaatst en sturen vanaf het
achterdek is nu nog aangenamer dankzij
de vernieuwde ruggensteun.
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Dagje relatievaren met een Van Speijk 32
Wuivende rietkragen, Hollandse luchten, Friese folklore en verkwikkende buitenlucht kunnen het decor worden van uw volgende incentive.
Ook als u geen eigenaar bent van een
stijlvolle Van Speijk 32, kunt u met deze
klassieke barkas op originele wijze relatievaren. Sulis, een Fries bureau voor live communicatie, biedt u namelijk een platform
voor diverse activiteiten in de zakelijke- of
personeelssfeer op én aan het water. De gevoelsbeleving staat daarbij centraal, zodat
u uw medewerkers of relaties een onver-

getelijke dag kunt bezorgen. Denk bijvoorbeeld aan exclusieve vergaderarrangementen, besloten meetings of gewoon gezellig
een dagje uitwaaien. U ontvangt uw gasten
bij de Friese Herberg YNDYK, waar de Van
Speijk 32 voor u klaarligt. Het programma
wordt samen met u op maat gemaakt. Voor
meer informatie over Sulis, ga naar:
www.sulis.nl

Turbulent Rondje voor Van Speijk Sailing Team
Dagenlang prepareerde het Van Speijk Sailing Team zijn gloednieuwe Extreme 20
carboncat voor de fameuze Zwitserleven Ronde om Texel. De heren gingen voor de
line honours (eerste over de lijn). Alles stond in het teken van dat doel. De lichtweer
voorspellingen voor ’s werelds grootste catrace op 7 juni 2008 waren gunstig voor de
hightech 20-voet multihulls. Het startschip maakte een procedurefout, waarvan het Van
Speijk-duo Wouter Samama en Paul Buyse profiteerde door legaal een minuut eerder te
vertrekken. Vervolgens lieten ze het veld van vijfhonderd boten de hele race achter zich,
zie filmpje op site: http://www.van-speijk.com/html/nieuws.html
De mannen bleken echter gediskwalificeerd te zijn vanwege het varen van de verkeerde
baan. Inmiddels is hoger beroep aangetekend tegen deze diskwalificatie.
Wordt vervolgd…

Te Koop: Van Speijk 26 Blue Demomodel
U kunt de eigenaar worden van de
Van Speijk 26 Bleu die tijdens de Hiswa
Rai 2008 als demomodel is gebruikt.
Deze acht meter lange barkas kan
dankzij een lichte sandwichconstructie
en de D3 110 pk motor snelheden van
minstens 18-20 knopen halen. De kern
van corecell schuimlatten wordt aan
beide kanten voorzien van een laminaat
van drie lagen glasvezel doordrenkt in
epoxy. Vervolgens wordt de gladde buitenzijde blauw gespoten. Dit maakt het
schip nagenoeg onderhoudsvrij.
Het dek- en roerbeslag zijn in RVS uitgevoerd. Aangepaste prijs op aanvraag.

Veiligheid en betrouwbaarheid staan bij
Van Speijk Yachts hoog
in het vaandel. Alleen
de beste materialen en
mensen zijn goed
genoeg. Zorgeloos
genieten staat voorop.
Daarom worden de Van
Speijk sloepen aangedreven door Volvo Penta.
Dit is voor pleziervaartuigen de toonaangevende
producent van motoren
met vermogens van 10
tot 800 pk. Bij Volvo
Penta worden de kernvoorwaarden kwaliteit,
betrouwbaarheid, zorg
voor het milieu, lage
operationele kosten en
een hoge servicegraad al
jaar en dag gehanteerd.
Van Speijk Yachts
kiest dus weloverwogen
voor deze hooggewaardeerde leverancier.
Vanaf de zomer van 2008
bouwen wij standaard de
volgende Volvo Penta
motoren in:
D1-20 in de
Van Speijk 20
D2-40 in de
Van Speijk 26
D2-55 in de
Van Speijk 32
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