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De Nederlandse jachtbouwer Dutchcat 
heeft de maand april bestempeld als 
DutchCat Experience maand. Het feest 
is in volle gang en duurt tot en met 30 
april. Elke zaterdag en zondag in april kan 
er tussen 12.00 en 17.00 uur worden 
proefgevaren in Spakenburg. Hier ligt 
een DutchCatTwelve met een lengte van 
12,55 meter en een breedte van 4,90 
meter klaar. De oer-Hollandse catamaran 
wordt geroemd door de enorme 
binnenruimte. De geheel vlakke vloer van 

de kuip en de kajuit bedraagt ongeveer 
30m2, waarvan ongeveer 23m2 geheel 
naar eigen wens kan worden ingericht. 
De Open Dagen worden georganiseerd 
vanuit het verkoopkantoor in Jachthaven 
Nieuwboer aan de Westdijk 36-09 in 
Bunschoten-Spakenburg. Aanmelden is 
niet verplicht. 
 
DutchCat 
T: 0174-295149 
www.dutchcat.nl

DutchCat Experience maand met proefvaartweekenden

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

Ook dit jaar wordt door Vink 
Jachtservice tijdens de Pinksterdagen 
een occasionshow georganiseerd. 
Diverse fraaie schepen zijn op zondag 

4 en maandag 5 juni op één locatie te 
bezichtigen. Het gaat om occasions van 
het merk Super van Craft, maar ook 
andere motorjachtmerken. De open 
dagen worden georganiseerd bij 
Warmenhoven Botenstalling op Kniplaan 
12 te Voorschoten.  

Vink Jachtservice 
T: 071-5761005 
www.vink-jachtservice.nl

Pinkstershow 
bij Vink 
Jachtservice

Vorig jaar introduceerde Steeler Yachts uit Steenwijk de S-line modellen. Er zijn op 
dit moment tien S-line jachten in aanbouw, variërend in lengte tussen de 12 en 20 
meter. Dat het model internationaal aanslaat, blijkt uit de geografische spreiding van 
de opdrachtgevers. Van Scandinavië tot aan de zuidelijke Middellandse Zee zullen 
volgend jaar de S-line’s te zien zijn. De S-line modellen combineren het design waar 
Steeler om bekend staat met een gepatenteerde rompvorm, die zorgt voor een hogere 
rompsnelheid, minder brandstofverbruik en veel minder buiswater. Daarnaast biedt 
de steile steven met de hoge waaier extra ruimte voor het interieur, waardoor deze 
modellen extra comfort bieden. 

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

Nieuwe S-line modellen van Steeler 
Yachts zijn internationaal succes


