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WWW.PEDRO-BOAT.NL

Pedro-Boat Zuidbroek, veel meer dan enkel jachtbouwer!
Uw adres voor: nieuwbouw, occasions, verkoopbemiddeling,
onderhoud, reparaties, transport, refit, zeilmakerij en winterstalling!

BOTEN TE KOOP GEVRAAGD!
Uw boot verkopen? Laat u geheel vrijblijvend informeren.
Pedro-Boat verzorgt de verkoop van uw boot van A tot Z in goed overleg.

Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag!

W.A. Scholtenweg 94, 9636 BT Zuidbroek T: +31 598 451763 E: info@pedro-boat.nl
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Wilt u ons volgen, stuur ons dan een
vriendschapsverzoek via Facebook
(dewatersporter.friesland). Onze
vrienden sturen regelmatig de
mooiste foto’s in, wat een lust is
voor het oog. Ook kunt u via onze
website de Watersporter digitaal
lezen. www.dewatersporter.com
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Vedette Jachtbouw

Uw ideale schip
wordt werkelijkheid
Bij Vedette Jachtbouw kunt u met al uw ideeën en wensen terecht als het gaat om uw
toekomstige boot. Want daar denken ze niet in problemen, maar in oplossingen. Met de
kennis van de hedendaagse technologieën worden schepen gebouwd van uitmuntende
kwaliteit. De klant heeft veel inspraak als het gaat om de bouw van zijn ideale boot. De
kennis en vaardigheden van Vedette Jachtbouw én de wensen en dromen van de klanten
leiden vaak tot verfrissende, nieuwe uitwerkingen van de bestaande vloot.
De Vedette vloot
De stalen schepen die onder de naam
Vedette worden gebouwd hebben
de kenmerkende robuuste romp met
terugvallend boeisel en hoogwaardige afwerking. Hans van Veen “Deze
uiterlijke kenmerken springen veelal in
het oog bij onze (potentiële) klanten,
maar er is er géén boot hetzelfde!
Dat komt omdat de klant veel in te
brengen heeft bij ons”. Geen klant is
gelijk en dus luistert Hans graag in de
eerste gesprekken naar de wensenlijst
van de klant. Maar ook vanuit de werf
worden de nodige vragen gesteld.
“Vaart u al, heeft u een boot? Wat is
de gezinssituatie? Welk vaargebied
wilt u ontdekken? Wilt u binnen of
buiten sturen? En daarop voortbordurend worden steeds specifiekere
vragen gesteld m.b.t. motorvermogen,
spudpalen, uitrustingsniveau, enz. Zo
wordt de ideale boot voor de klant
steeds meer werkelijkheid. De Vedette
schepen zijn in de afmetingen 8.30 tot
en met 14.30 te verkrijgen, als cabin of
salon.
Anticiperend op de vraag vanuit de
markt en de heersende trends is de

Vedette Comfort Line

Vedette Comfort Line ontwikkeld.
“De Comfort Line schepen hebben
hetzelfde onderwaterschip en daardoor dezelfde uitmuntende vaareigenschappen, maar met een totaal andere
vormgeving. Het voorovervallende
voorsteven, dubbelwandig boeisel en
de zwaarder uitgevoerde reling zijn de
grootste verschillen.”, aldus Hans van
Veen. Vedette Jachtbouw biedt deze
schepen zeer compleet aan, met alle
techniek en comfort aan boord die
daarbij hoort.
Tegen een zeer aantrekkelijke prijs
biedt Vedette Jachtbouw de Hollander
Trend aan. Deze stalen boten zijn zowel
als cabin (open) als salon te krijgen.
Dat deze prijs van deze boten zo
aantrekkelijk is, heeft te maken met de
specifieke digitale ontwerptechniek en
de eenvoud waardoor de arbeidspost
laag blijft, hierdoor krijgt de bouw van
deze boot een seriematig karakter. Het
interieur van de boot krijgt in samenspraak met de klant vorm en zal menig
watersporter aanspreken. Zo zijn er al
Hollander Trends als cabin gebouwd,
waarbij de keuken in de ruime kuip is
geplaatst.

Vedette 11.30 cabin

Het enige polyester schip binnen
Vedette Jachtbouw is de Cantia. Deze
stoere, robuuste boot heeft sublieme
vaareigenschappen en schuwt ruw
water niet. De ruime kuip zal met name
ex-zeilers enorm aanspreken. Deze
boot kan besteld worden als 28 of 31
foot, als Launch (open) of als Cruiser
(salon).
De Vedette Trust is een charmant
vormgegeven schip en is verkrijgbaar
in één afmeting: de Vedette 33 Trust
(10,25 l. x 3,55 br. x 2,41 h.). Kenmerkend
is zijn rechte voorschip, een verticale
steven, ook wel bijlsteven genoemd.
Hiermee wordt een betere aansnijding
van het water verkregen en is een
hogere snelheid haalbaar. Dit hangt
sterk samen met haar werkelijke lengte
op de waterlijn. De aanwezige sprayrail
heeft hierop ook een gunstig effect.
“De eerste gebouwde Trust is speciaal
afgestemd op het vaargebied van de
eigenaar. Dat heeft geresulteerd in
andere afmetingen, zodat de smalle
vaarten, nauwe doorgangen bij sluizen
en bruggen geen probleem opleveren.”
aldus Van Veen “De uitdaging was om
in de smallere boot optimaal de ruimte

te benutten, waardoor er toch het
gevoel van een grote boot ontstaat”.
De grotere Trust is de Navigator!

Nominatie Motorboot
van het Jaar 2019
“Het is voor een werf van belang om
mee te gaan met de huidige trends,
of beter nog, de trends zelfs vóór te
zijn. Dat geldt niet alleen qua uiterlijk,
maar bovenal qua techniek.” Door
de vraag nauwlettend in de gaten te
houden is de Navigator ontwikkeld,
een krachtig schip met sterke lijnen, die
zeer compleet wordt aangeboden. Dit
is de grotere zus van de Trust, ze zijn
vergelijkbaar als het gaat om vormgeving en uitstraling. Maar de opties in
de jacht zijn talrijker als het gaat om
techniek en inrichting. Dit zeewaardige
jacht biedt volop mogelijkheden voor
de avontuurlijke watersporter. Niet voor
niets genomineerd als Motorboot van
het Jaar op de Hiswa in Lelystad.

Voortschrijdende
ontwikkelingen
Nieuwe inzichten en verdergaande
ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd
dat er dit jaar een nieuwe lijn binnen
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waterpark in China. De uitdaging in dit
project was, zeker vanwege de afstand,
dat de schepen probleemloos zouden
varen. En feit is dat zij sinds de aflevering, zo’n twee jaar geleden, dagelijks
storingsvrij door het park varen!

Een hecht team met
jonge vakmensen

Vedette Traveller 12.30

Vedette Jachtbouw is ontwikkeld. De
Vedette Traveller is een salonschip met
in vele opzichten de kenmerken van de
Vedette Salon-schepen. Belangrijkste
veranderingen zijn de verplaatsing van
de opbouw richting voorsteven, wat
zorgt voor meer ruimte in de salon. Én
het verlengde dak, waardoor ook de
kuip afgedekt is. De eerste Traveller
heeft inmiddels de werf verlaten. De
klant heeft gevraagd om een rechte
achtersteven, met gangboorden naast
de kuipbanken tot aan de spiegel. Ook
de volgende Traveller wordt reeds
gebouwd en zal de kenmerkende
ronde trappen tot aan het zwemplateau hebben. Vanaf volgend jaar te
zien op de wateren in Nederland.
Op basis van de Comfort Line is de
Vedette 14.30 Salon ontwikkeld. Dit
moderne schip biedt flink wat binnenruimte. Zo is de salon met daarin de
grote stuurpositie zeer ruim. Een loungebank en keuken met dinette vinden
hier gemakkelijk hun plek. In de kajuit

is ruimte voor een grote eigenaarshut
met eigen toilet en douche én twee
gastenhutten met een toilet en aparte
douche. In de ruime kuip is het heerlijk
vertoeven. Werkelijk een fraai, modern
gelijnd schip met geweldige vaareigenschappen, waarmee het een plezier is
om de vaargebieden van Europa te
ontdekken.
Binnen Vedette Jachtbouw staan
de ontwikkelingen niet stil. Een snelvarende Vedette staat hoog op de
wensenlijst en daar is inmiddels met
mooie ontwerpen vorm aan gegeven.
Dit schip heeft zeker de herkenbare
Vedette signaturen, maar is dan snelvarend. Zonder concessies te doen
aan vaareigenschappen, kwaliteit en
afwerking.

Refit en Custom
built projecten
Het inspringen op de huidige tendensen
en daarmee nieuwe klanten blij maken
is één ding, maar wat als je dolgelukkig

bent met de huidige boot? Na jaren
varen hebben de meeste schepen wel
een refit nodig en daar draaien ze bij
Vedette Jachtbouw ook hun hand niet
voor om. Dit heeft ertoe geleid dat er
al verschillende typen schepen een
metamorfose hebben ondergaan. Dat
stopt niet met een cosmetische aanpak,
maar ook de motor of de techniek in
het schip kan worden aangepakt. Zeker
klassieke schepen hebben aandacht
nodig als het gaat om conservering
en techniek. “Doordat techniek zich
steeds verder ontwikkeld is bij oudere
schepen nu meer mogelijk. Er kan veel
meer worden toegepast in de oudere
schepen met de kennis van vandaag.”
Al meerdere schepen hebben een
nieuw leven gekregen door Vedette
Jachtbouw.
Kennis van techniek en de bereidwilligheid om op details mee te denken heeft
geleid tot de bouw van twee klassieke
salonschepen, volledig uitgerust
met de laatste technieken, voor een

De reputatie van Vedette Jachtbouw
rust voor een groot deel op de kennis
binnen het bedrijf. Binnen Vedette
wordt veel zorg besteed aan het zelf
opleiden van de medewerkers. En
daardoor kan veel “in-huis” worden
gedaan, zonder hulp van extern ingehuurd personeel. Zoals Hans van Veen
aangeeft “niets is leuker dan jonge,
gretige mensen op te leiden tot goede
techneuten”. Vedette Jachtbouw is
een leerbedrijf en stagelopers vinden
niet zelden een vaste betrekking in
het bedrijf. Op de werf is het team
daardoor zeker jong te noemen en
worden de nieuwste technologieën
en trends op de voet gevolgd. Zo
is een drijvend recreatiehuisje als
afstudeeropdracht gebruikt. Dit zogeheten Dobberhuisje ligt in het mooie
natuurgebied van Nieuwkoop en
is zelfvoorzienend. Vanuit de uitgekiende technische ruimte worden
de zonnepanelen en boiler
aangestuurd die zorgen voor
de verwarming, verlichting en
elektriciteit van het huisje. Het
Dobberhuisje is te huur, zie de
site www.varionjachtverhuur.nl.
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“Technisch personeel is schaars in
Nederland, maar doordat Vedette
Jachtbouw ook de deuren voor jonge
mensen opent als opleidingsbedrijf,
kunnen we ze zelf opleiden”, aldus
Hans van Veen. “We streven ernaar
om het beste in elke medewerker naar
boven te halen. De techniek die we
toepassen in onze boten verlangt ook
zo’n houding”.
Door alle experts binnen het bedrijf
en door de juiste technische kennis
hebben de Vedette boten en de werf
een zeer goede naam opgebouwd.
Mocht u geïnteresseerd zijn dan bent
u altijd welkom op de werf.
n

artist impression Vedette 14.30 Salon

Vedette Jachtbouw BV
Smidskade 18
2461 TR TER AAR
T. 0172 - 600 495
E. info@vedette.nu
www.vedette.com
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Smits Jachtmakelaardij
Full- service Yachting

U geniet van onze full-service yachting!
Smits Jachtmakelaardij bemiddelt bij de aan- en verkoop van uw motorjacht.
Als u op zoek bent naar uw droomjacht, dan kunt u een ruime keuze maken uit een groot
assortiment motorjachten die allemaal in uitstekende conditie verkeren.
Daarnaast profiteert u van een perfecte begeleiding, goede prijsonderhandelingen en
uitgebreide after-sales.
Met zijn kennis en expertise weet René Smits uw wensen doortastend te vertalen en
een passende deal te maken. Ook kan René zich beroepen op een groot netwerk, directe
lijnen en een flexibele instelling om uw droomjacht te realiseren.
De full-service yachting van Smits Jachtmakelaardij zorgt ervoor dat alles voor u wordt
geregeld. Neem direct contact op!

Van der Heijden 13.50 Elegance Cabrio, bouwjaar 1999, afm
14.30 x 4.30 x 1.35 m, Perkins M 225i, 6 cilinder, 225 PK
dieselmotor. Vraagprijs € 185.000,-

Knight Craft Kotter 10.80 AK, bouwjaar 1995, afm 10.80 x
3.50 x 1.00 m, Yanmar 4JH2 63 PK, 4 cilinder dieselmotor.
Vraagprijs € 69.500,-

Opstomer 11.00 OK, bouwjaar 1999, afm 11.50 x 3.96 x
0.95 m, Perkins M 65 diesel, 4 cilinder, 64 PK dieselmotor.
Vraagprijs € 119.000,-

Sea Ray Sundancer 310 DA, bouwjaar 2000, afm 10.29 (incl
zwemplateau) x 3.40 x 0.70 m, 2 x Mercruiser, 6 cilinders in
lijn, 225 PK dieselmotoren. Vraagprijs € 69.000,-

Smits Jachtmakelaardij - René Smits
Postadres: Noord-Linschoterzandweg 20A, 3425 EK Snelrewaard
(0031) (0)6 22239207 / (0031) (0)10 5118000
info@smitsjachtmakelaardij.nl www.smitsjachtmakelaardij.nl
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Smits Jachtmakelaardij aanwezig op botenbeurs Hoorn en Gorinchem

‘Kop eraf’ is goed
voor koop én verkoop
Geen betere koop dat een mooie auto met de kop eraf. Meestal rijk uitgerust, lekker ingereden,
en natuurlijk aantrekkelijk geprijsd. Wat voor een auto geldt, geldt ook voor een schip. Beter
nog: dat is een stuk waardevaster. Een slimme keuze dus voor koper én verkoper.

Inmiddels behoort hij tot de grootste
scheepsmakelaars van Nederland.
René Smits ontvangt en bezoekt vaarliefhebbers vanuit heel Europa, en zelfs
nog verder. Zijn portefeuille – pakweg
tussen de tienduizend en vier miljoen
euro, ligt in een gewilde prijscategorie.
En hij staat voor een persoonlijke begeleiding, van zowel koper als verkoper.
Daarom ‘doet’ hij ook niet aan online
biedingen: hooguit telefonisch of per
app, maar bij voorkeur samen het schip
bekijken.

Extra boost
De doorloopsnelheid van de schepen is
enorm hoog, zo ervaart Smits al jaren.
Dat kreeg nog eens een extra boost
met de hete zomer van vorig jaar. Hij

ziet belangrijke parallellen tussen de
botenmarkt en de huizenmarkt: “De
prijzen lopen op, en het schip is vaak
al weg zodra die in de publiciteit
komt. Daarom is het belangrijk om
ook aan aankoopmakelaar in de arm
te nemen. Zo komt een reële prijs tot
stand en ben je eerder op de hoogte
van het aanbod.” Uiteraard is Smits in
te schakelen als zowel aankoop- als
verkoopmakelaar. Dat er tegenwoordig
hogere prijzen voor schepen worden
gevraagd en betaald, heeft alles te
maken met de kwaliteit. “Nederland
staat al bekend om de goede staat
van onderhoud. Veel jonge gezinnen
gebruiken hun boten maar relatief
kort omdat ze doorgroeien naar een
groter of luxer model. Daarnaast is er

een groep fervente waterliefhebbers
die doorvaren tot dat ze vanwege hun
leeftijd afscheid moeten nemen. Ook
deze schepen zijn meestal perfect
onderhouden en tot het laatste
moment in bedrijf geweest. Dat betaalt
zich uit.” Tegelijk beseft Smits dat het
afscheid vooral voor deze laatste categorie watersporters erg pijnlijk is. “Juist
daarom is het zo fijn dat wij regelmatig
al binnen enkele dagen de transactie
tot stand weten te brengen. Het blijft
pijn doen, maar dan bij voorkeur zo
kort mogelijk.”

Aan- en verkoopmakelaar
Ook voor kopers is het investeren in een
boot met al wat vaaruren op de teller
een verstandige zet. Om te beginnen
hoeft er niet eerst maanden of langer
te worden gewacht tot dat de boot is
gebouwd: kopen is varen en genieten.
Daarnaast zijn alle kinderziektes wel uit
een ingevaren boot. Er zitten immers
altijd wel dingen aan een schip die het
eerste jaar snel kapot gaan of niet goed
werken. Denk aan een boutje dat los zit,
een douchekraan die alleen koud water
geeft, een kleine lekkage, of problemen
met de stroomtoevoer; de vorige eigenaar heeft dat onder garantie van de
werf of zelf allemaal verholpen. En last
but not least is de aanschaf gunstig,
zèlfs met de abnormale prijzen van
tegenwoordig: een schip van een paar
jaar oud is meestal gehalveerd in prijs.
Ook hier is het weer een voordeel
dat Smits ook als aankoopmakelaar
opereert: “Het aanbod bedraagt zo’n
honderdvijftig schepen. Dat ververst
voortdurend, dus grote kans dat wie
op zoek is naar een schip, goed slaagt.
Maar we gaan ook in opdracht op
zoek. Zo hebben we laatst in Helsinki
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een schip aangekocht voor
een klant. Die had soort en
prijsklasse aangegeven, en het
perfecte schip lag in Finland.
We zijn daarnaartoe gegaan, hebben
een proefvaart gemaakt en een expertise uitgevoerd. Een paar dagen later is
hij op transport gegaan en hebben we
onze klant blij kunnen maken.”

Rolstoeltoegankelijk
De meest recente trend die Smits heeft
gespot, betreft rolstoeltoegankelijke
schepen. Voor iedereen die slecht
ter been is, een rolstoel of rollator
gebruikt, en toch aan boord wil. De
aanpassingen variëren van verzinkbare zwemplateaus tot hydraulisch
in hoogte verstelbare keukens. Meer
weten over de diensten van Smits
Jachtmakelaardij? Bekijk het actuele
aanbod op smitsjachtmakelaardij.nl, of
kom een langs tijdens de Westfriese
Waterweek editie Hoorn (10-14 juli
2019) en de Botenbeurs Gorinchem
(27-28 september 2019) waar Smits
met mooie jachten aanwezig is.
n

Smits Jachtmakelaardij
Noord-Linschoterzandweg 20A
3425 EK SNELREWAARD
T. 010 – 511 80 00
M. 06 - 22 23 92 07
E. info@smitsjachtmakelaardij.nl
I. www.smitsjachtmakelaardij.nl
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Van rubberboot tot superjacht

Drie kilometer aan boten
tijdens HISWA te water

Alle bekende merken in Lelystad
LELYSTAD - Meer dan 300 boten met een totale
lengte van zo’n 3 kilometer zullen van 4 tot en met
8 september te bewonderen zijn in de Bataviahaven
in Lelystad tijdens de HISWA te water. Hiermee is
het aanbod aan boten maar liefst 12 procent groter
dan de afgelopen editie. De HISWA te water is hard
op weg om uit te groeien tot de belangrijkste Noord
Europese In-Water Boatshow.
Met nog twee maanden voor de boeg
zijn de voorbereidingen voor de HISWA
te water in volle gang. In overleg met
de exposanten heeft de organisatie de

inrichting van de Bataviahaven verder
geoptimaliseerd. Door de schepen
met de spiegel oftewel achterzijde
naar de kade/steigers te leggen is

HISWA te w
ater

sprake van total view.
Veel exposanten zullen hun primeurs
aan exclusieve drijvende paviljoens
presenteren. Exposanten die hebben
gekozen voor een merken paviljoen
zijn Isloep, Interboat, Hanze, Aquatec,

Prins Watersport,
Mercury, Honda, Suzuki, Nimbus,
Yamaha, SeaFury, Boot aan Stroom,
Lengers, Saffier, Najad en Rapsody.

Golden Boulevard
Nieuw is de Golden Boulevard, waar
de grotere exclusieve jachten van
15 meter en langer, te bewonderen
zullen zijn. Het neusje van de zalm met
exclusieve schepen van merken als
Princess, Fairline, Holterman, Zeelander,
Contest, Sturier, Prestige, Bluegame,
Sacs, Mulder, De Valk, Wajer en Steeler.
De gemiddelde bootlengte tijdens de
36ste HISWA te water bedraagt 9.98
meter. Met een lengte van 25 meter is
de Princess 75Y de langste, een RIB(je)
van 2.5 meter de kleinste. Uiteraard zijn
alle segmenten vertegenwoordigd: van
hout, polyester tot staal en van zeil- en
motorjachten, tenders tot sloepen.

Multihulls
ater
HISWA te w

Een zichtbare trend is de groeiende
belangstelling voor multihulls oftewel
catamarans en trimarans. “Dit is echt
een groeimarkt,’’ aldus salesmanager
Alex Hoeve. “Je ziet dat steeds meer
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particulieren kiezen voor het comfort
en de goede zeileigenschappen van
dit soort schepen die zeer geschikt
zijn voor het maken van lange tochten
en reizen. Op de HISWA hebben we
diverse primeurs zoals de Fountaine
Pajot 42 en de Lagoon 46. Ook de
trimaran van DragonFly is aanwezig
met een demonstratie hoe je van een
trimaran een monohull kan maken.’’
VAAN is een nieuw concept wat
comfort, sustainable bouw, cradle to
cradle, zeilperformance samenbrengt.
Het prototype is momenteel in de
bouwfase.

Boot aan Stroom
Elektrisch varen is binnen de
watersport een actueel onderwerp
waar de organisatie van de HISWA
te water uiteraard graag een platform voor biedt. Dit gebeurt op
het zogenaamde Boot aan Stroom
Paviljoen waar bezoekers voor alle
vragen over elektrisch varen terecht
kunnen. Allerlei vormen van aandrijvingen zijn te zien. Zowel voor langzaam- als snel varend. De Stille Boot
coördineert het totale programma.
En als u denkt dat elektrisch varen
alleen voor sloepen is, dan heeft u het
mis. Ook voor bijvoorbeeld zeilboten
zijn er interessante opties.
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Motorboten
Eigentijds en innovatief. Dat is wat
opvalt bij de motorboten die in Lelystad
getoond worden. Voorbeelden hiervan
zijn de Vedette 35, de Korvet 14, de
Drentsche Kotter en de Boarnstream
1440. Dat de Nederlandse jachtbouw
garant staat voor zeer hoge kwaliteit,
is geen geheim.

Snelvarend/ outboard

HISWA te w
ater

48. Nog een primeur is de Solaris 44.
Vanzelfsprekend is Bestevaer van
de partij, net als Rossignante. Viko,
Bente, X Yachts, Hanze Dehler, Dufour,
Jeanneau, Beneteau en Saffier komen
met een bijna volledige lijn. Ook de
Zweedse bouwers Halberg Rassy,
Arcona, en SWAN zijn present. Met de
Beneteau First 18 en 24, FH750s zullen
de zeilliefhebbers tijd tekort hebben
om alles te bekijken.

Snelvaren is in en zorgt voor een
gevarieerd aanbod. Van snelvarende
sloepen/tenders tot aluminium planerende motorjachten, waar de Atlantic
A500 een mooi voorbeeld van is.
Bij de eerste groep zie je dat vaak
gekozen wordt voor een outboard
motor. Op de HISWA zijn alle bekende
motoren merken aanwezig met diverse
wereldprimeurs.

Het is sowieso verstandig om voor
een bezoek aan de HISWA te water
voldoende tijd uit te trekken, want
ook op de kade is genoeg te zien. Van
apparatuur, motoren, stabilisatoren,
nautische boeken tot trailers. Kortom:
zet de HISWA te water snel in uw
agenda.

Zeilboten

Bekijk voor meer informatie:

Breed en zeer gevarieerd is het
aanbod aan zeiljachten. Bavaria, terug
van weggeweest, komt met enkele
nieuwe modellen, net als Najad.
Contest presenteert de 42 CS en
SWAN toont voor het eerst de Swan

www.hiswatewater.nl

f
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Vink Jachtservice, onbetwist
de Super Van Craft specialist,
een nadere kennismaking
Alle watersporters herkennen het
merk Super Van Craft, klassieke
motorjachten die vaak de blikvanger
op het water zijn.
Ruim 75 jaar geleden werd door de
heer Klaassen gestart met de bouw
van deze kwaliteitsschepen. In de
loop der jaren is er veel veranderd, de
techniek werd steeds uitgebreider en
de modellenserie ook.

In de loop der jaren heeft Otto een
team van specialisten om zich heen
verzameld, schilders, timmerlieden en
elektriciens die allemaal ruime ervaring hebben met de Super Van Crafts.
Kwaliteit en extra service staan hoog
in het vaandel.
Indien u uw schip wenst te verkopen,
kunt u gewoon blijven varen. Otto komt
met gegadigden naar u toe. Daarnaast
is stalling mogelijk in de waterloods in

Voorschoten, waar meerdere Super Van
Crafts te bezichtigen zijn. Hier worden
occasionshows georganiseerd en
verder presenteert Vink Jachtservice
zich op diverse watersportbeurzen.
De conclusie is dan ook dat uw kostbare bezit in goede handen is bij Vink
Jachtservice. Otto Vink maakt met 40
jaar ervaring zijn slogan dan ook meer
dan waar, hij is Onbetwist de Super

Van Craft specialist.

Otto Vink startte zijn loopbaan als
monteur bij jachtwerf Klaassen als
19-jarige en kon zo van zijn passie, de
watersport, zijn beroep maken. Ruim
23 jaar heeft hij bij de nieuwbouw van
de Super Van Crafts de techniek en de
after sales verzorgd.

VINK-JACHTSERVICE
Onbetwist de Super Van Craft specialist

In 1999 is hij voor zich zelf gestart maar
het merk trouw gebleven. Naast het
onderhoud van de schepen richtte hij
zich ook op de aan- en verkoop ervan.
Klanten waarderen zijn vakkennis,
waar vind je een makelaar die in veel
gevallen het schip heeft mee helpen
bouwen en dus alle ins en outs van het
schip kent?

VINK-JACHTSERVICE
M. 06 - 53 83 73 53
T. 071 - 576 10 05
E. info@vink-jachtservice.nl
I. www.vink-jachtservice.nl

KB ECOLINE HYBRID: DIESELEKTRISCH
Voordelen van de meest energie-zuinige en
economische Kabola KB Ecoline HYBRID:
Op het touchscreen van dit hybride systeem
kunt u de gewenste functie selecteren:
1: INDIVIDUELE WERKING ELEKTRISCH SYSTEEM OF
DIESELGESTUURD SYSTEEM
• Vorstbescherming (elektrisch)
• Voorverwarmen tot 10 °C (elektrisch)
• Start / stop-systeem (stop van circulatiepomp en elektrisch element
automatisch wanneer gewenste temperatuur is bereikt)
• Als gevolg -> minder energieverbruik
• Normale verwarming van het systeem (met diesel gestookt)
• Kies op paneel voor alleen elektrisch systeem (vorstvrij).
Brander is uitgeschakeld
2: VOLLEDIG AUTOMATISCHE HYBRIDE WERKING

Los leverbaar:

• Snelle opwarmtijd vanwege de elektrische voorverwarming

extra bedieningspaneel
voor uw KB Ecoline Hybrid

• Laag stroomverbruik en dieselgebruik
• Start / stop-systeem
• Zeer milieuvriendelijk
• Verlenging van de levensduur door samenwerking
• Vermindert de CO2-uitstoot
• Alleen van toepassing op KB-modellen

Eco
EcoLine

Waarom kiezen voor de
KABOLA KB ECOLINE HYBRID?
• Diesel en elektrisch gevoed

• Kies op display voor het volledige systeem.

• Vol-automatische or handmatige bediening

Brander wordt ingeschakeld

• Lage co2 emissie
• Tot 30% minder energie verbruik
• Tot 15% brandstof besparing
• 94% rendement
• 100% roet-vrij

This project has received funding from
the European Union’s Horizon 2020
research and innovation programme
under grant agreement No 791466

• Milieuvriendelijk
• Verdien je investering terug in 3 jaar!
• TÜV certificaat
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Kabola verwarmingsketels:

Altijd een warm welkom
Wij zijn marktleider in diesel gestookte ketels voor continu gebruik, door innovatieve
ontwerpen en technieken. Kabola heeft verschillende internationale prijzen gewonnen
met onze meest milieuvriendelijke en
’s werelds kleinste diesel gestookte
centrale verwarmingen.
Kabola Heating Systems is al meer
dan een halve eeuw een begrip in
de scheepvaart. Met in eigen beheer
ontwikkelde verwarmingssystemen
staat Kabola voor hoogwaardige
kwaliteit en duurzaamheid. Daarbij
zorgen de efficiënte productieplanning
en het adequate voorraadbeheer voor
een snelle levertijd, veelal uit voorraad.
Een continu proces van ontwikkeling
en verbetering van onze producten
garandeert de hoogwaardige Kabola
kwaliteit. Duurzaamheid en comfort
zijn de speerpunten van Kabola. De
schone, stille, energiezuinige systemen
worden gekoppeld aan een optimaal
gebruiksgemak door de volautomatische werking.
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Informeer ook naar onze laatste
ontwikkeling, de KB Ecoline Hybrid.
De Kabola KB-Serie Ecoline HYBRID
is een serie volautomatische, roetvrije
olie gestookte verwarmingsketels
van 8-38 kW. De KB Ecoline HYBRID
ketels hebben dezelfde specs. als de
gewone KB-serie, alleen deze werkt
helemaal automatisch samen met een
elektrisch element. De ketel is geprogrammeerd om maximaal brandstof
te besparen. Bijvoorbeeld: hij kan het
object elektrisch vorstvrij houden. Hij
heeft een snelle opwarmtijd door het
samenwerken (diesel en elektrisch).
Verminderde CO2- uitstoot en dankzij
de zeer efficiënte blauwe brander
technologie is er geen roetuitstoot,
minder brandstofverbruik en lager
stroomverbruik. De KB-Serie kan
gekoppeld worden aan de centrale
verwarming, hete lucht, vloerverwarming en zelfs een aircosysteem. Dankzij
de roetvrije werking is het systeem
onderhoudsvriendelijk.

Kabola Heating Systems
Placotiweg 1E
4131 NL VIANEN
The Netherlands
T. +31 347 32 00 30
E. info@kabola.nl
I. www.kabola.nl
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The two happiest days in

... the day he
and the
Let’s make

de WATERSPORTER 2019

the life of a BOATSMAN...

buys it
day he sells it
it your day!
JACHTMAKELAARDIJ WOLFRAT

|

LOOSDRECHT YACHTING WOLFRAT

Oud Loosdrechtsedijk 165, 1231 LV Loosdrecht
T +31 (0)35 - 5827715, jachtmakelaardij@wolfrat.nl, www.wolfrat.nl
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ENERGIE
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Bent u op zoek naar een nieuwe
stroomvoorziening voor uw boot of wilt u uw
huidige systeem uitbreiden of vervangen, vraag stroomwinkel.nl
om advies. Wij helpen u graag bij het configureren van uw energiesysteem aan boord!
• Nummer 1 leverancier van Victron energy
producten wereldwijd
• Persoonlijk contact met onze systeem engineers
• 200m2 showroom met alle Victron energy producten
• Betrouwbaarheid in adviezen en assortiment
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OPWEKKEN

G

• Vakkennis volgens de laatste technologieën
• Eigen klantenservice en
technische ondersteuning
• Snelle levering

L
N
.
L
E
K
N
I
W
M
O
O
R
T
IE DEALS OP WWW.S

OPLADEN

OPSLAAN

OMVORMEN

MONITOREN

• GRATIS verzending
vanaf € 200,00
• Voor 15:00 uur besteld
de volgende dag in huis!
Lemsteraak 6

NL Tel. 0172 - 820 015

info@stroomwinkel.nl

2411 NC Bodegraven, NL

BE Tel. 0032 (0) 38 084 382

www.stroomwinkel.nl

• Alléén bij ons 6 jaar garantie
(2 jaar voor accu’s) op alle
Victron aankopen.
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Planar wordt Autoterm

Comfort aan boord met de
Autoterm luchtkachels van Veno
Veno Heating Systems is er nog steeds trots op dat zij de import en verkoop van Autoterm (voorheen Planar)
kachels uit Rusland voor de Nederlands markt heeft verworven. Dit geldt tevens voor alle accessoires, zoals
slangen, verdeelstukken en uitstroom onderdelen. Alle diesel kachels van Autoterm zijn goedgekeurd door de
erkende Europese bureaus UTAC en TUV. Naast de inbouw van de verwarmingssystemen in jachten worden
de toepassingen ook in campers, trucks en standkachels voor personenauto’s aangeboden en gemonteerd.
Voorheen vielen de kachels onder de
welbekende Planar naam. Door vele
(slechte) namaak heeft de Russische
fabrikant ervoor gekozen om de naam
Planar deze zomer te veranderen
in Autoterm. Op die manier blijft het
garantiesysteem betrouwbaar en kan
de kwaliteit optimaal gewaarborgd
blijven. Want aan de kwaliteit is uiteraard niets veranderd. De leveringsomvang van de luchtkachels is van 2 t/m
8 kilowatt en voor de waterverwarmers
van 5 t/m 15 kilowatt. Autoterm kachels
zijn in eerste instantie ontwikkeld voor
zware trucks, die in het extreem koude
oosten van Rusland rijden. Zij hebben

de capaciteit om onder erbarmelijke
en extreme omstandigheden maar éen
ding te doen: aangenaam verwarmen
en de warmte behouden! De Autoterm
kachel onderscheidt zich van de
andere kachels door het feit dat het
een degelijke kachel is zonder poespas.

Voordeel
Dat brengt het voordeel met zich
mee dat de Autoterm kachel solide is
door zijn eenvoud in uitvoering, bedieningsgemak en weinig onderhoud
nodig heeft. Deze kachels worden om
hun betrouwbaarheid veel verkocht
in echt koude streken in b.v. Finland,

Canada, en Noord-Amerika. Eén van de
voordelen is de speciaal ontwikkelde
verbrandingskamer, die gegarandeerd
is voor 25.000 branduren! De Autoterm
fabriek fabriceert op dit moment ongeveer 160.000 units per jaar. De levering
is zeer compleet en de units kunnen
heel snel geïnstalleerd worden.

Prijs
Nog een zeer belangrijk onderdeel is
de prijs en die is uniek: een complete
kachel van bijvoorbeeld 4 kw kost
€ 592.90 inclusief btw en exclusief
montage. Vanaf heden geeft Veno
Heating Systems 3 jaar garantie ( i.p.v.
2 jaar ) met een maximum van 2500
draaiuren,( i.p.v. 2000 ) als de installatie
door Veno Heating Systems verzorgd
word. Door de vele werkzaamheden
van Veno Yachting , Veno Yacht Service
en Veno Heating Systems waren zij uit
hun jasje gegroeid en hebben zij een
nieuw onderkomen betrokken.
2 kW

8 kW
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Veno Heating Systems
De Grote Kranerweerd 63-10
8064 PE ZWARTSLUIS
T. 0527 70 17 37
M. 06 25 22 52 82
I. www.venoheatingsystems.nl
www.veno-yachting.nl
www.venoyachtservice.nl
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VEDETTE
Jachtbouw
JachtbouwBV

VEDETTE 12.30

cabin

comfort line

VEDETTE

cabin

HOLLANDER TREND CABRIO

VEDETTE

HOLLANDER TREND

salon

VEDETTE

cabin

comfort line

Luxury way of living

CANTIA

VEDETTE | 33 TRUST

VEDETTE Jachtbouw BV
Smidskade 18 | 2461 TR Ter Aar | Tel. +31 (0)172 600 495
info@vedette.nu | www.vedette.nu

volg ons op
facebook en twitter
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Webasto blijft vernieuwen
met koel oplossingen
Onder de merknaam Isotherm brengt
Webasto al jarenlang een omvangrijk
scala aan koeloplossingen op de
markt. De basis voor maatwerk koeloplossingen aan boord zijn koel- en
vriesboxen, uitgerust met energiezuinige lucht- of watergekoelde
compressors. Onlangs heeft Webasto
een aantal nieuwe producten uitgebracht waaronder de Drawer 70
Cleantouch ladekoelkast en de Divino
the One wijnkoeler.

Een veelzijdige en
handige koelkast
Met de Drawer 70 Cleantouch koelkast
maakt Webasto een flinke stap vooruit.
De Drawer 70 liter is beschikbaar als
koelkast, vriezer of vriezer met geïntegreerde ijsblokjesmachine en is eventueel te combineren met een Cruise
160 koelkast zodat er aan boord een
koelvries combi gemaakt kan worden.
Door de verplaatsbare compressor
achterop is de Drawer 70 bijna overal

te plaatsen. Handigheidjes verder zijn
de verplaatsbare mandjes zodat het
eten en drinken goed past en bovendien heeft de koelkast standaard een
roestvrij stalen front die ongevoelig
is voor vingerafdrukken. Er is ook
een custom front variant beschikbaar,
welke voorzien kan worden van een
paneel welke past bij het interieur van
de boot.

De perfecte wijn- of
champagnekoeler
Een koude Cava, Champagne of witte
wijn op het dek! Met de exlusieve
Divino the One van Webasto koelt u
gemakkelijk en droog snel uw drankje
en heeft u de fles onder handbereik.
U bedient de Divino slechts met een
aanraking. De koeler werkt zuinig en
stil en is ook geschikt voor brede 75
cl flessen. De interactieve LED verlichting met vele kleuren maakt uw privé
feestje aan boord af.
Nieuwsgierig geworden? Kom voor
meer informatie naar onze stand op
de Hiswa te Water 2019 (standnummer

KB-02C) waar onder andere deze
nieuwe producten staan te pronken.
We heten u van harte welkom!
Prijzen: Divino The One € 1.069 ex btw
en Drawer 70 vanaf € 1.230 ex btw.

webasto-marine.nl
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SUPER VAN CRAFT

Super Van Craft 14.40m (2008).
2x John Deere, boeg- en hekschroef, generator en
CV. Pracht schip en goed uitgevoerd.
€ 695.000,-

Super Van Craft 16.70m (1997).
2 x Cummins, boeg- en hekschroef, stabilizers.
Voorzien van cv en airco.
€ 329.000,-

Super Van Craft 14.95 (2000).
2 x Nanni motoren, generator en boeg- en hekschroef. Luxe onder CE gebouwd schip.
€ 295.000,-

Super Van Craft 13.20m (1968). Voorzien van een
Volvo Penta 112 pk motor en boegschroef. Een klassieke dame met een prachtige uitstraling.
€ 65.000,-

Van Wijk 10.30 (2004).
1 x Yanmar turbodiesel en boegschroef.
Een ontwerp van Pieter Beeldsnijder.

Super Van Craft 12.60/13.20m (1984).
Voorzien 2 x DAF motor, boeg- en hekschroef.
Het schip is recentelijk gelakt.
€ 112.500,-

Super Van Craft 14.40m (1986).
2x Volvo Penta, boegschroef en generator.
Teak vloeren door gehele schip.
€ 139.500,-

Super Van Craft 9.60 (1960).
1x Peugeot dieselmotor 40pk.
Doorvaarthoogte 2,30m.

€ 119.000,-

€ 26.900,-

Bezichtiging op afspraak
Bel Otto Vink:
06-53 83 73 53 / 071-576 10 05

VINK-JACHTSERVICE
Onbetwist de Super Van Craft specialist

Super Van Craft type 11.55/12.10m (1983).
2 x Volvo dieselmotor
€ 82.500,-

Bekijk video’s
van de
aangeboden
schepen op
onze website:

www.vink-jachtservice.nl

Super Van Craft type 14.40m (1992). 2 x DAF motoren en generator en boegschroef. Veel is recentelijk
vernieuwd. Het schip verkeert in nieuwstaat.
€ 199.000,-
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Jachtwerf Pedro-Boat:
van alle markten thuis

Vanaf de A7 is het indrukwekkende terrein van jachtwerf Pedro-Boat met zijn
40.000m2 goed zichtbaar. De Groningse werf bestaat ruim 40 jaar en onderscheidt
zich door haar veelzijdigheid. Jachtmakelaardij, nieuwbouw, reparaties en stalling:
de werf is van alle markten thuis. Bovendien wordt de geïsoleerde winterstalling
binnenkort uitgebreid – mooi op tijd voor de winter. Sandra van der Velde en
Norbert Lodewijks, beide lid van het Pedro-Boat-team, vertellen graag meer over
het complete servicepakket van Pedro-Boat.
Jachtmakelaardij, de nieuwbouw, reparaties en stalling – voor iedere afdeling
heeft Pedro weer eigen specialisten. De
veelzijdigheid van de werf zorgt ervoor
dat de klant altijd goed geholpen
wordt. Sandra licht toe: “Wij hebben
onze eigen spuitcabine, onze eigen
zeilmakerij, onze eigen timmerwerkplaats, noem maar op. Doordat alle
faciliteiten aanwezig zijn, kunnen wij
de klant optimaal bedienen. Ideaal als

men een gebruikte boot bij ons koopt
en er moet nog iets aangepast worden.
Wij voeren het dan precies uit zoals dat
klant dat graag wil.”

Jachtmakelaardij
Maatwerk is altijd mogelijk dus, of het
nu gaat om nieuwbouw of om een
gebruikte boot. Het gehele aanbod
gebruikte boten, zo tussen de 50 à 60,
is bovendien aanwezig in Zuidbroek.

Bij de verkoop van een gebruikte boot
biedt Pedro ook een belangrijk stukje
begeleiding, hetgeen nog weleens
ontbreekt in de particuliere verkoop.
Norbert: “Voor verkoop maken wij
het schip verkoopklaar en, door onze
expertise, weten wij tijdens de verkoop
op welke punten wij het schip moeten
verkopen. Als het schip vervolgens
verkocht is, gaat hij weer terug naar de
werkplaats zodat het schip helemaal

aan de wensen van de koper voldoet.
Ook de nazorg vinden wij heel belangrijk; bij problemen mag men altijd
terugkomen. Daar zit ook onze kracht
in: wij bieden de garantie dat als men
bij Pedro een boot koopt, het ook helemaal goed zit.”

Pech-onderweg-service
De veelzijdigheid van Pedro-Boat
loopt als een rode draad door alle
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werkzaamheden heen. Dat, en het feit
dat het team van Pedro-Boat de klant
graag het gevoel geeft dat ze altijd
kunnen terugkomen, problemen of niet.
Sandra vertelt: “Het gaat bij ons echt
om het totaalplaatje, niet enkel om de
verkoop. Wij beschikken bijvoorbeeld
over onze eigen transportservice én
bieden service bij pech onderweg.”
Norbert vult aan: “Als men bijvoorbeeld
vastligt in Amsterdam dan sturen wij
graag een monteur de weg op om de
klant weer op weg te helpen. Veel van
onze klanten hebben weinig vakantie,
en niets is vervelender dan vastzitten
in een jachthaven terwijl je graag verder
wil varen. Tegenwoordig is men gewend
om snel geholpen te worden en wordt
van ons ook verwacht dat wij snel
klaar staan, aan die wens voldoen wij
natuurlijk graag. Is iemand gestrand in
het buitenland? Geen probleem, dan
bellen we en kijken we of eventueel
onderdelen kunnen opsturen. Maakt
een klant een grote reis? Dan leggen
wij voor vertrek een pakketje klaar met
onderdelen waar snel iets stuk aan gaat.”

Winterstalling
Naast de jachtmakelaardij en de pechonderweg-service beschikt PedroBoat over uitstekende faciliteiten op
het gebied van winterstalling. Op het
indrukwekkende werfterrein wordt in
een geïsoleerde hal ruimte geboden
aan maar liefst 150 boten, en binnenkort
komt daar nog een tweede hal bij. Daar
liggen de schepen veilig, afgesloten en
droog. Ook hier komt de veelzijdigheid
van de Groningse werf goed van pas
door het onderhoud dat gedurende
de stalling in één keer uitgevoerd kan
worden.

Voor Re-Fit

De winterstalling van Pedro-Boat heeft
nog meer voordelen vertelt Norbert.
“Zo’n beetje elke type schip kunnen
wij veilig stallen. Over de prijs zijn wij
heel transparant. Wij zien bij derden
weleens extreem lage tarieven voorbijkomen, waar achteraf nog allemaal
onvoorziene kosten bovenop komen.
Ons scherpe en vaste tarief omvat
ook echt het hele totaalpakket, zonder
onaangename verassingen. Daarnaast
werken wij niet met vaste data waarop
het schip in of uit het water moet, dat
laten wij geheel over aan de klant. Het
is immers zonde als een boot maar
onnodig in het water ligt.”
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Nieuwbouw en Re-Fit
Ook op het gebied van nieuwbouw
zit het team van Pedro-Boat niet stil.
Sinds het ontstaan van de werf, in
1973, zijn er maar liefst 1700 nieuwe
boten gebouwd. De welbekende
H2home-lijn, ontworpen als een vakantiehuis, is momenteel in ontwikkeling
vertelt Sandra. “Momenteel zijn wij de
H2homes aan het vernieuwen, aan het
eind van dit jaar hopen we daar weer
een stuk verder mee te zijn. Ook op
het gebied van onze andere modellen,
zoals bijvoorbeeld de Levanto of de
Bora, blijven wij druk in ontwikkeling.
Binnen deze “vaste” modellen is uiteraard veel variatie mogelijk. Ieder nieuw
schip is maatwerk en wij betrekken de
klant graag in het gehele bouwproces,
van de motorkeuze tot aan de kleur
van de stoffering. Steeds denken wij
mee met klant: wat wil de klant en
wat heeft hij daarvoor nodig? Omdat
er op de nieuwbouw toch een aardige
levertijd zit, voeren wij de zogenaamde
Re-Fit ook steeds vaker uit. Ieder
schip, ongeacht het type, kan daarbij

van binnen en/of van buiten volledig
vernieuwd worden.

Kwaliteit & doen
wat wij beloven
In de filosofie van Pedro-Boat is kwaliteit heel belangrijk. Dat zit hem in de
details, de kwaliteit van de verf, de
stoffering die niet snel verkleurt, of het
garen van de cabrio kap die zowel UVals zeewater-bestendig zijn. Sandra vult
aan: “Kwaliteit én doen wat wij beloven.
Samen met het Pedro-team doen wij
er alles aan om een vertrouwd adres
te zijn. Op iedere afdeling hebben we

goede specialisten, maar we werken
echt als team. Samen zorgen we ervoor
dat de klant goed geholpen wordt. En
dat dat loont merken we ook. Steeds
vaker horen we positieve geluiden uit
de markt en ook klanten in het buitenland, zoals bijvoorbeeld Duitsland en
Zwitserland, weten ons steeds beter te
vinden.”

Na Re-Fit

Pedro-Boat
W.A. Scholtenweg 94
9636 BT ZUIDBROEK
T. +31 598 - 45 17 63
E. sales@pedro-boat.nl
I. www.pedro-boat.nl
Openingstijden
Maandag t/m zaterdag
van 09.00 - 17.00 uur

De Pikmeerkruisers uit Grou

Kwaliteit, vakmanschap én
een compleet servicepakket
door Jachtwerf de Groot
De Pikmeerkruisers vormen al een jaren een bekend gezicht op de Friese wateren en daarbuiten.
In 1963 werd de eerste Pikmeerkruiser gebouwd in Grou, op Jachtwerf De Groot. Maar liefst
570 Pikmeerkruisers volgden er en inmiddels staat de derde generatie, met Hendrik de Groot,
aan het roer van de bekende jachtwerf. De ‘core business’ van de werf bestaat inmiddels uit
veel meer dan enkel dan enkel het ontwerp en de bouw van nieuwe Pikmeerkruisers. Jachtwerf
de Groot beschikt over een compleet servicepakket, bestaande uit onderhoud, stalling én
jachtmakelaardij.
Open Cockpit

De jachtbouwer in Grou is in meerdere
opzichten uniek. Zo wordt alles onder
één dak gefabriceerd. Het begint met
een paar gesneden platen staal die
uiteindelijk uitgroeien tot een luxe
jacht die van alle gemakken is voorzien. Er bestaan drie overkoepelende
modellen van de Pikmeerkruiser: de
Open Cockpit (OC), de Aft Cabin (AC)
en de Flybridge. Ieder model beschikt
weer over zijn eigen charme.
Neem bijvoorbeeld de Pikmeerkruiser
Open Cockpit, ofwel de allereerste
Pikmeerkruiser die te water ging. Dit
model is nog steeds één van de meest
populaire jachten onder watersporters.
De klassieke indeling, met de gelijkvloerse indeling van de ruime salon
naar de kuip, is voor velen een bekend
gezicht. Door het openslaan van de
4 royale salondeuren wordt de ruime
salon en de open kuip getransformeerd

naar één grote leefruimte. Voor in het
schip bevindt zich een ruime eigenaarshut met een Frans bed en een
badkamer met gescheiden douche.
Onder de kuip kan een tweede slaapvertrek worden ingebouwd, ideaal
om gasten voor meerdere dagen aan
boord te ontvangen. Een ideaal schip
voor de watersporter die houdt van
comfort én veel leefruimte.
De Pikmeerkruiser Aft Cabin wordt
weer gekenmerkt door een achterkajuit
met daarboven een comfortabel ruim
achterdek, zodat er volop genoten kan
worden van de zon. Daarnaast kan
er, afhankelijk van de wensen van de
klant, zowel buiten als binnen bestuurd
worden. De Aft Cabin biedt bovendien
het maximum aan woonruimte en/
of extra slaapvertrekken – uitermate
geschikt voor een groter gezelschap
dus.

De Pikmeerkruiser Flybridge heeft
tenslotte het beste van twee werelden:
een grote kuip én een heel zonnedek.
Door de beschutte kuip, de dubbele
besturing en het hoge uitrustingsniveau is de Flybridge heel geschikt om
verre reizen mee te maken. Onder de
kuip kan bovendien een extra slaapvertrek worden aangebracht. Een schip
dus voor de echte vaarliefhebber, die
houdt van overzicht, luxe en comfort
op het water.

Iedere Pikmeerkruiser
is uniek
Binnen de drie verschillende modellen
van de Pikmeerkruiser is veel variatie mogelijk. In iedere stap van het
bouwproces kan de klant zijn stem
laten doorklinken. Hendrik licht toe:
“Doordat wij alles zelf doen is heel erg
veel mogelijk. Van het lassen van het
casco tot aan de betimmering van het

interieur – alles doen wij hier in Grou
met de hand. Wij nodigen mensen
dan ook vooral uit om hierlangs te
komen en een kijkje te nemen naar de
mogelijkheden. Een bijzonder detail
in het lijstwerk, een aparte kleur van
de stoffering of een bijzondere kleur
van de romp – bijna alles kunnen wij
aanpassen naar eigen wens en voorkeur. Dat maakt elke Pikmeerkruiser
weer uniek.”
Welk model Pikmeerkruiser men ook
kiest, de stijl en het concept blijven
altijd hetzelfde. Met succes: de praktische inrichting in combinatie met
kwaliteit en comfort is geliefd bij veel
watersporters, zo merkt ook Hendrik.
“Iedere Pikmeerkruiser beschikt over
veel leefruimte en comfort, ongeacht
het model. Zo wordt elk schip voorzien
van verwarming en een douche die is
afgeschermd van de toiletruimte. De

keuken voorzien wij standaard van
een vierpits gasstel, een ingebouwde
koelkast en veel kastruimte. Daarnaast
is het mogelijk keramisch te koken of
een combioven te plaatsen. Zo heeft
men echt een tweede thuis.”

Aft Cabin

Een compleet servicepakket:
stalling en onderhoud
De werf houdt zich niet alleen maar
bezig met het ontwerp en de bouw van
nieuwe schepen. Jachtwerf De Groot
biedt verschillende services aan, zoals
onderhoud, (winter)stalling, en zelfs
jachtmakelaardij. Een compleet pakket
dus, om de klant optimaal van dienst
te kunnen zijn. Hendrik: “Wij kennen
de Pikmeerkruiser als geen ander en
leveren veel meer dan alleen een boot.
Met onze services kunnen wij de klant
echt ontzorgen. Men kan bijvoorbeeld
altijd bij ons terecht voor een re-fit en
voor onderhoud, dat geldt ook voor

Flybridge

Pikmeerkruisers die elders zijn gekocht.
Ook is (winter)stalling mogelijk. Zo
beschikken wij over maar liefst 100
ligplaatsen, die wij het gehele jaar door
aanbieden. Ideaal als je wat verder weg
woont maar wel graag wilt dat je boot
veilig en droog ligt. Bovendien vaar
je vanuit Grou zo richting Lemmer,
Earnewouden en de Alde Feanen. Een
hele mooie uitvalsbasis dus.”

Jachtmakelaardij
De kracht van de Pikmeerkruiser zit
hem in de naam van het familiebedrijf
en de kwaliteit die daarbij hoort. Het
feit dat de werf die de Pikmeerkruiser
bouwt nog steeds bestaat heeft veel
voordelen voor de handel in gebruikte
Pikmeerkruisers. Door de naamsbekendheid bestaat er altijd wel vraag
naar Pikmeerkruisers. Hendrik licht toe:
“Wij zijn zelf gespecialiseerd in bootmakelaardij en helpen de klant graag
een handje met het verkopen van een
gebruikte boot voor een goede prijs.
En als er iets aan de hand is dan kan
men altijd naar de werf toekomen, ook
als de Pikmeerkruiser is gekocht in
Maastricht.”

Jachtwerf de Groot
Oedsmawei 2
9001 ZJ GROU
T. +31 (0)566 - 62 17 19
F. +31(0)455 - 62 25 89
E. info@pikmeerkruiser.nl
I. www.pikmeerkruiser.nl

de WATERSPORTER 2019

Bezoek ons op
Hiswa te Water!
Stand KB02C (Village)

Optimaal genieten van comfort aan boord!
n Lucht- & waterverwarmers
n Airconditioningsystemen
n Elektrische schuifdaken

n Raam- & luikblinderingen
n Koel- & vriesapparatuur
n Boilers

www.webasto-marine.nl

Uw boot,
fauteuil
of bank?
Wij geven het graag een facelift.

VroegboekVoordeel!
Alles spik en span voor het nieuwe seizoen?
Maak nu een afspraak en profiteer van extra lage prijzen.

Als de bekleding van uw motorboot, zeiljacht,
caravan, camper, bank of fauteuil niet meer is
wat het was, dan zijn wij dé specialist die u zoekt!
Wij hebben jarenlange ervaring met (her)stoffering en
ook kunnen wij uw bestaande kussens terugbrengen
in de oorspronkelijke vorm zodat ze weer optimaal
zitcomfort bieden. Wij maken samen met u een plan
de campagne en geven u advies over de keuze in zit-

•
•
•
•
•
•
•
•
•

30 Tons kraan
Service & onderhoud
Verbinding met open water
Winter en zomerstalling
Jachthaven met seizoenplaatsen
Passantenhaven
Bemiddeling van schepen
Verkoop haven
Gunstige prijzen

en ligcomfort. Stof, leer of kunstleer, afhankelijk van uw
wensen en passend in uw budget. Voor raamdecoratie
en gordijnen draaien wij onze hand ook niet om!

Nieuw kopen hoeft niet,
herstofferen = voordeel pakken!
Voor een aantrekkelijk bedrag
gegarandeerd jarenlang zitcomfort

ECHTENERBRUG Duimstraat 36
ECHTENERBRUG Duimstraat 36
LEMMER Verlaet 16
WWW.MELCHERS-DEJONG.NL
WWW.MELCHERS-DEJONG.NL
Vragen, vrijblijvende prijsopgaaf of een afspraak?
Bel dan met 0514-541006 of 0514-569909

Wij staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en service.
Door meer dan 25 jaar ervaring in herstoffering
kunt u rekenen op degelijk en eerlijk advies, voor een
goede prijs.

Echtenerbrug - Lemmer

info@jachthavenmeppel.nl

T. 0522-258113
www.jachthavenmeppel.nl

de WATERSPORTER 2019

Aft Cabin

Oedsmawei 2, 9001 ZJ Grou

Fly Bridge

Telefoon: +31(0)566 621719

Open Cockpit

Website: www.pikmeerkruiser.nl

HISWA TE WATER
4 - 8 september

2,50

KORTING

bestel nu uw kaarten
op hiswatewater.nl

Batavia Haven
Lelystad

primeurs | proefvaren | demonstraties | 300 boten

