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Steeler Yachts blaast 
Hollandse klassieker 
nieuw leven in

Watersportnieuws | Motor
Kijk op www.BootAanBoot.nl voor meer watersportnieuws

Met de komst van de nieuwe eigenaar 
Evert Jansen waait er een frisse wind 
door Jachtbemiddeling van der Veen. 
Er is afgelopen maanden goed verkocht 
waardoor er bij de jachtmakelaardij in 
Terherne ruimte is vrijgekomen voor jonge 
werfgebouwde schepen. Aanbieders van 
de schepen kunnen direct gebruik maken 
van een nieuwe wijze van jachtpromotie; 
sinds kort is het bij Jachtbemiddeling van 
der Veen mogelijk om middels een drone 
een film van het te koop aangeboden 
jacht te maken. Jansen licht toe: “Voor 
een potentiële koper is zo’n film een ideaal 
middel om een goede indruk te krijgen 
van de boot. Voor de bootaanbieder is 
het uiteraard een nieuwe en mooie manier 
om het jacht extra onder de aandacht 
te brengen en exclusief te promoten. 
Uiteraard profiteren deze bootaanbieders 
ook direct van de andere voordelen die wij 
als jachtmakelaardij bieden zoals de mooie 

verkoophaven centraal in Friesland, het 
vakkundige en professionele verkoopteam 
en de voordelige provisie. Voor de eerste 
drie maanden in de buitenhaven berekenen 
wij geen liggeld.”

 
Jachtbemiddeling van der Veen
T: 0566-689264
www.jachtbemiddeling.com

Nieuw bij Jachtbemiddeling  
van der Veen: dronefilms

Fairline Squadron 48 maakt Amerikaans 
debuut op Fort Lauderdale International 
Boat Show 2016

Dat innovatie ook mogelijk is bij 
klassiekers, dat werd recent bewezen. 
In oktober heeft Steeler Yachts haar 
eerste Luxe Motor 1500 opgeleverd 
aan de Zwitserse opdrachtgevers. Deze 
Hollandse klassieker is door Steeler 
geschikt gemaakt voor het bevaren van 
de Franse kanalen en het aanleggen in 
het Middellandse Zee gebied. Hoewel 
de Luxe Motor een comfortabel en ruim 
vaartuig is en dus heel geschikt is voor 
lange reizen, was de oplopende spiegel 
een belemmering. Steeler Yachts is erin 
geslaagd een esthetisch fraaie oplossing 
te bedenken voor het afmeren ‘met de 
kont naar achteren’. De Luxe Motor 1500 

is een ontwerp van Vripack uit Sneek. 
Na een oriëntatieronde bij verschillende 
werven in Nederland, viel de keus van 
de eigenaren op Steeler Yachts om hun 
droomschip te laten bouwen. De kuip 
vormt samen met het stuurhuis een 
comfortabele leefruimte bij elk weertype. 
Door het dak van het stuurhuis te 
verlengen, ontstond de mogelijkheid voor 
een fraaie en gemakkelijk wegneembare 
kuiptent. Het hart van het schip is een 
riante woonkeuken met een ‘lounge 
& dining’ voor 8 personen. De boot is 
voorzien van een uitgebreid Yacht Control 
navigatie en yacht management systeem 
met weergave op twee 16 inch screens. 
De voortstuwing wordt verzorgd door een 
210PK Vetus Deutz dieselmotor die stil 
haar werk doet in een goed geïsoleerde 
machinekamer. 

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

De Britse jachtwerf Fairline Yachts 
kondigt aan een indrukwekkende range 
van Squadron en Targa modellen te tonen 
op Fort Lauderdale International Boat Show 
2016. Van 3 tot en met 7 november is onder 
meer de Squadron 48 hier te bezichtigen. 
De indrukwekkende Squadron 48 toont het 
hoogwaardige design dat we van Fairline 
gewend zijn. De uitgestrekte flybridge zorgt 
voor een gezellige relaxomgeving met 
een grote zithoek rondom de eettafel die 
overigens ook kan worden verlaagd om 
een zonnedek te creëren. Het zwemplateau 
zorgt ervoor dat er ook nabij het water 
genoten kan worden. Het jacht heeft 
een totale lengte van ruim 50 voet en wordt 
uitgevoerd met 870 pk. Hiermee bereikt 
ze snelheden tot 30 knopen. Naast de 
Squadron 48 zullen er ook twee van de best 
verkochte boten van de werf op de Fairline-
stand te zien zijn, namelijk de Targa 53GT en 
de Targa 48 OPEN. De vertegenwoordiging 
op de stand bestaat uit dealers uit diverse 

landen en de belangrijkste medewerkers 
van de werf zelf die gedetailleerde informatie 
kunnen geven over het bedrijf en haar 
modellengamma voor het seizoen 2017. In 
Nederland wordt Fairline vertegenwoordigd 
door Jonkers Yachts.
 
Jonkers Yachts
T: 0111-673330
www.jonkers.org
www.fairline.com


