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Op zaterdag 16 en zondag 17 maart organiseert ONJ Motor 
Launches & Workboats de jaarlijkse voorjaarsbootshow op haar 
jachtwerf te Weesp. ONJ is ontstaan in 1990 waarmee het volgend 
jaar haar 30-jarig bestaan mag vieren. In de afgelopen drie decennia 
heeft het merk ongeveer 650 nieuwe boten gebouwd en geleverd. 
De werf is gespecialiseerd in comfortabele motorjachten en 
werkboten en is ontstaan uit de overname van de tijdloze modellen 
(zoals de Spurt) van Mulder & Rijke uit IJmuiden, wiens boten 
bekend stonden om hun goede vaareigenschappen. ONJ heeft 
deze boten onder eigen naam voor de particuliere markt gebouwd. 
Roel van Olst van ONJ licht toe: “Natuurlijk heeft ook ONJ last 
gehad van de crisis, maar de laatste jaren trekt dit goed bij. In 
2019 hopen we dan ook weer een flink aantal nieuwe boten op te 
leveren.” Met de show biedt ONJ haar bezoekers de gelegenheid 
om een kijkje te nemen op de in 2018 gerenoveerde werf en volop 
inspiratie op te doen voor het nieuwe vaarseizoen. Op de show 
zullen onder andere de nieuwste modellen van ONJ te zien zijn, 
zoals de ONJ Loodsboot 800 - waarvan bouwnummer 5 alweer in 

aanbouw is - en de ONJ Pilot 920 voorzien van de laatste snufjes, 
nieuwste lay-out en moderne interieurmaterialen. Ook de immer 
populaire Werkboot en Loodsboot 770 zijn aanwezig. Beide dagen 
is de werf op Nijverheidslaan 34b in Weesp van 11.00 tot 17.00 uur 
geopend. Een bezoek aan deze show is gratis. 
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Volop inspiratie op  
ONJ voorjaarsshow 

Veel primeurs en noviteiten op Motorboot Sneek
Tijdens de voorjaarseditie van Motorboot 
Sneek op 12, 13 en 14 april 2019 
presenteren negentien werven en 
jachtmakelaars 400 nieuwe en (jong) 
gebruikte jachten. De voorjaarseditie van 

Jonkers Yachts organiseert van vrijdag 8 tot en met zondag 10 
maart wederom een spectaculaire boatshow in haar showroom 
op Marina Port Zélande te Ouddorp. Luxe jachten van merken als 
Linssen Yachts, Fairline Yachts en Jeanneau Powerboats kunnen 
hier in de showroom en in Virtual Reality bewonderd worden. 
Naast het aanbod van nieuwe jachten presenteert Jonkers Yachts 
tijdens de show ook haar exclusieve pre-owned yachts. Deze 
liggen allen met het achterdek tegen de centrale verhoging in het 
pand waardoor het extra gemakkelijk is om aan boord te stappen 
en rond te kijken. Daarbij zullen er tijdens de beurs speciale acties 
bekend worden gemaakt. De show is dagelijks geopend van 10.00 
tot 16.00 uur. 
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de grote botenshow in het Noorden vindt 
ook in 2019 weer plaats bij de havens van 
de zes organiserende watersportbedrijven 
in Sneek. Alle deelnemende bedrijven 
liggen dicht bij elkaar en zijn gedurende het 

weekend makkelijk te bereiken. Zo maken 
bezoekers in één keer kennis met alle 
verschillende jachten. Tijdens deze editie 
verwelkomen de organisatoren dertien 
gastwerven, waaronder Linssen Yachts, 
North-Line/Kuster Yachts en Sturiër Yachts. 
Onder het genot van een hapje en drankje 
informeren ze bezoekers over de laatste 
trends en noviteiten, beantwoorden ze 
vragen en vertellen ze wat er allemaal bij de 
bouw van een jacht komt kijken. Meerdere 
deelnemers tonen hier hun nieuwste 
modellen. Zo presenteert De Boarnstream 
Motoryachts de stijlvolle Boarncruiser 1280 
Elegance aan het publiek en maakt de 
Discovery 47 AC van Super Lauwermeer 
haar debuut. Bezoekers zijn welkom van 
10.00 tot 17.00 uur. Toegang is gratis.
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Jonkers Yachts organiseert 
boatshow met primeurs en acties

YachtFocus Magazine 173 • www.yachtfocus.com nieuwe boten - gebruikte boten
95


