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Drie extra productiehallen voor
Steeler Yachts

Steeler Yachts heeft haar productiecapaciteit in Steenwijk aanzienlijk uitgebreid.
Vorig jaar werd de naastgelegen jachtwerf
overgenomen en inmiddels is de verbouwing gerealiseerd die drie extra productiehallen omvat: voor interieurproductie,
techniekinbouw en voor het conserveren
en spuiten van de schepen. Tot voor kort
konden in Steenwijk twee motorjachten
gelijktijdig afgebouwd worden. Door het
vergroten van de capaciteit is dat aantal nu gestegen naar zes boten die pa-

Familiebedrijf
Vri-Jon klaar voor
minstens nog
eens dertig jaar
botenbouw

rallel in aanbouw staan. Directeur Hans
Webbink: “De overname van Reline vorig
jaar, heeft ons letterlijk de ruimte geboden
om onze partners nog dichterbij te halen.
Door de toename van de vraag naar onze
boten, was het ook echt een noodzaak
om de capaciteit uit te breiden.”

Steeler Yachts
T: 0521-510268
www.steeleryachts.com

Boot Holland biedt nieuw podium
voor uitreiking Motorbootvarenprijs
De Motorbootvarenprijs is dit keer niet
uitgereikt in september. Voor het eerst
stelt de organisatie het officiële moment
uit tot de openingsbijeenkomst van de
Boot Holland tentoonstelling op 12 februari 2016 in Leeuwarden. Het Bestuur
van de Stichting Bevordering Motorbootvaren is er zeer gelukkig mee dat Pieter
Fokkema, beursmanager van WTC Expo,
de mogelijkheid biedt om de jaarlijkse
Motorbootvarenprijs in een feestelijke
motorbootambiance uit te reiken. De genomineerden voor de prijs worden te zijner tijd bekend gemaakt.
Stichting Bevordering Motorbootvaren
www.motorbootvarenprijs.nl
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Vri-Jon DSA Yachts in Ossenzijl bestaat dit
jaar dertig jaar en daar zijn Jan, Jannie en
zoon Patrick Jonas best trots op. Inmiddels levert het bedrijf nieuwbouwjachten,
helpt ze bij de jachtmiddeling, beheert ze
een jachthaven en biedt ze winterstalling
aan. De passie begon echter heel kleinschalig in Meppel met de bouw van casco’s voor Friese botenverhuurders. Maar
de familie Jonas had meer in haar mars.
Eind 1985 resulteerde dit in het eerste
‘eigen’ model. De werf besloot de drukte
aan het water op te zoeken en verhuisde naar Ossenzijl. Daar was ruimte voor
uitbreiding van de activiteiten. De crisis
maakte een einde aan verdere groei en
zorgde zelfs voor flinke tegenslagen. De
werf pakte de draad weer op en verlegde
de focus naar jachtonderhoud en refits
en de verhuur en verkoop van ligplaatsen, al worden er ook nog met veel liefde
nieuwe Contessa’s, Open Kuip modellen
en Classics gebouwd. Patrick: “Er is veel
veranderd, waarbij de klant steeds meer
inbreng heeft. Wij veranderen daarin mee.
Nog steeds krijgen we vaak te horen een
prettig en net bedrijf te zijn en dat zetten
we graag nog een lange tijd voort.”
Vri-Jon DSA Yachts
T: 0561-477700
www.vri-jon.nl
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