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Steeler Yachts uit Steenwijk is de oplevering van nieuwe schepen dit voorjaar 
begonnen met de allergrootste tot nu toe. De bijna 20 meter lange NG65 S-line 
genaamd “Li-Janne” is custom made en rolstoeltoegankelijk. Het jacht is 
namelijk geheel ontwikkeld rondom de eisen van rolstoeltoegankelijkheid voor  
Li-Janne, de dochter van de eigenaren. De uitschuifbare rolstoeltransfer, die aan zowel 
bakboord als stuurboord gebruikt kan worden, zorgt voor toegang tot het schip en  
de hydraulische lift midscheeps zorgt voor comfortabele toegang tot de slaapkamer, 
die tevens voorzien is van de benodigde verzorgingsapparatuur. Deze S-line is 
gebouwd van staal en is voorzien van een dubbele motorisering die een kruissnelheid 
mogelijk maakt die significant boven de rompsnelheid ligt. CE-A certificering en een 
stabilisatiesysteem van Magnus Master staan garant voor veilige en comfortabele 
lange offshore reizen. De Li-Janne heeft vier slaapkamers, die ruimte bieden aan 
negen gasten aan boord.
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Liefhebbers van luxe stalen motorjachten 
kunnen hun hart ophalen tijdens de 
Linssen In-Water Boat Show van 
4 tot en met 7 mei in Maasbracht. 
De In-Water Boat Show is een uniek 
evenement waarbij bezoekers onder 
begeleiding kunnen proefvaren met 
diverse gebruikte en nieuwe Linssen-
jachten van verschillende lengtes. 
Daarnaast presenteert Linssen Yachts 
in haar showroom drie wereldprimeurs: 
de Grand Sturdy 30.0 AC, de Grand 

Een klassiek uiterlijk met een ultramodern 
technisch hart. Dat is hoe Holterman 
Shipyard haar nieuwe pronkstuk 
omschrijft. Het 21.60 meter lange 
klassieke motorjacht is ontworpen 
door het bureau Trimm Design in 

Leeuwarden en heeft een unieke  
diesel-elektrische voortstuwing, dankzij 
een 130KW elektromotor. De stroom voor 
de motor wordt geleverd door een Lithium-
Ion-accupakket, dat wordt bijgeladen 
door een 130KW dieselgenerator. Door 
de geringe doorvaarthoogte van nog 
geen 3.50 meter is het stalen schip 
geschikt voor de Europese binnenwateren. 
Omdat het windkracht acht en golven 
tot vier meter kan trotseren, heeft het 
motorjacht ook geen moeite met tochten 
buitengaats. De varende primeur is op 
zaterdag 21 april te zien tijdens de 
open dag op de werf in Meppel. De 
open dag is van 10.00 tot 17.00 uur. 
 
Holterman Shipyard | T: 0522-254433 
www.holtermanshipyard.nl

Holterman 
Shipyard bouwt  
hybride primeur

Steeler Yachts laat grootste Steeler 
tot nu toe te water

Sturdy 30.0 Sedan en de Grand Sturdy 
45.0 Sedan. Ook aanwezig zijn de 
prijswinnende 40.0 Sedan (Powerboat 
of the Year 2018) en het vorig jaar 
geïntroduceerde nieuwe vlaggenschip, 
de 500 AC Variotop®. Geïnteresseerden 
zijn op 4, 5, 6 en 7 mei welkom tussen 
10.00 en 16.00 uur. Aanmelden is niet 
nodig.
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Proefvaren met een Grand Sturdy tijdens 
Linssen In-Water Boat Show
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