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Watersportnieuws | Motorboten

Het stond al een tijdje op de planning 
bij B. van den Hoven Jachtbouw; een 
bedrijfspand in Waspik met ruimte voor 
hogere en grotere schepen. Inmiddels 
is de eerste paal voor dit nieuwe pand 
geslagen. De locatie was al een tijdje 
in bezit van de botenbouwer en in 2014 
zijn de concrete bouwplannen opgesteld. 
De eerste bouwtekeningen werden ge-

Jachtwerf Klaassen B.V. meldt vanaf 1 april 
2015 te zijn overgenomen door Nicolaas 
Witsen te Alkmaar. Nicolaas Witsen heeft 
ruime ervaring met het onderhouden, re-
fitten en het stallen van Super Van Crafts. 
Ook is Jachtwerf Klaassen overtuigd dat de 
nieuwbouw van Super Van Craft een posi-
tieve impuls krijgt. Door de veranderende 
markt hebben Jachtwerf Klaassen en het 
merk Super Van Craft een nieuwe organisa-
tie nodig met meer capaciteit en mogelijk-
heden. Waar het in Voorschoten aan uitbrei-
dingsmogelijkheden ontbrak, krijgt Super 
Van Craft in Alkmaar letterlijk meer ruimte 
om groei te realiseren,. Nicolaas Witsen is al 
sinds 1853 actief in reparatie en nieuwbouw 
van schepen. Het werfterrein beslaat mo-
menteel ruim 32.000 m2. In de winter biedt 
de werf onderdak aan ruim 700 jachten. Re-
mon de Nijs van Nicolaas Witsen: “Wij zul-
len de overname zeker ook aangrijpen om 
Super Van Craft met nieuw elan op de kaart 
te zetten.” Het bedrijf zal  later dit jaar de 
uitgewerkte plannen hiervoor presenteren.

Nicolaas Witsen 
T: 072-5112297
www.nicolaaswitsen.nl
www.supervancraft.nl

Vri-Jon DSA Yachts, specialist in de 
nieuwbouw van exclusieve, luxe stalen 
motorjachten van 10 tot 18 meter, viert dit 
jaar haar 30-jarig bestaan. In 1985 startte 
het bedrijf in Meppel met het bouwen van 
jachten. Inmiddels is Vri-Jon DSA Yachts 
uitgegroeid tot een volwaardig allround 
watersport bedrijf. Patrick Jonas onthult 
het geheim van Vri-Jon: “Een jacht laten 
bouwen is een luxe. Het is vaak ook een 
kwestie van vertrouwen. Wij hebben de 
juiste schaalgrootte om de kwaliteit te le-
veren en daarnaast rekening te houden 
met persoonlijke wensen. Daarbij zullen 
wij nooit compromissen sluiten ten aan-

maakt en eind 2014 kreeg de werf van 
de gemeente Waalwijk toestemming om 
de plannen te verwezenlijken. “Het pand 
biedt ruimte aan meerdere schepen. 
Door de twee grote roldeuren aan de 
voorzijde kunnen wij hogere en bredere 
schepen gaan bouwen. Het pand zal na-
tuurlijk voorzien worden van moderne ap-
paratuur, om de schepen op ons hoge ni-
veau te kunnen bouwen. Daarnaast komt 
er een mooie ontvangstruimte, spreek-
kamer en kantoor,” aldus Bart van den 
Hoven. Voor het einde van 2015 hoopt 
B. van den Hoven Jachtbouw het nieuwe 
gebouw te kunnen betrekken. 

B. van den Hoven Jachtbouw
T: 0416-319183
www.bvandenhovenjachtbouw.nl

Nieuw bedrijfspand voor 
B. van den Hoven Jachtbouw

Nicolaas Witsen 
neemt Super 
Van Craft over

30 jaar Vri-Jon Yachts

zien van onze kwaliteitstandaard. Dat 
is de reden dat al 200 klanten hun luxe 
stalen motorjacht bij Vi-Jon hebben laten 
bouwen.”

Vri-Jon DSA Yachts
T: 0561-477700, www.vri-jon.nl
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