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Het Chinese Anquidi is wereldwijd bekend als fabrikant van tuinbouwmachines. Daarnaast 
heeft het Aziatische bedrijf een indrukwekkende reeks buitenboordmotoren voor de water-
sport. Sinds kort zijn deze ook in Nederland gemakkelijk verkrijgbaar. Importeur Hans Stam 
van Ariadne Marine en Seaflo licht toe: “We leerden Anquidi kennen toen wij een bescheiden 
hoeveelheid motorpompen bij dit bedrijf afnamen. Daarbij bleek dat dit bedrijf kwaliteit hoog 
in het vaandel heeft. Ze produceerde destijds ook al buitenboordmotoren, maar dan van het 
2-takt type. Dit type wordt door de Europese regelgeving gezien als 
te sterk vervuilend. Wij hadden interesse in de import en distributie 
van de buitenboordmotoren, maar dan wel de schonere 4-takt mo-
toren. Dit voorjaar zijn wij een overeenkomst met Anquidi aangegaan 
waardoor wij deze betaalbare en betrouwbare motoren aan de 
Nederlandse en Europese watersporter kunnen leveren.” De buiten-
boordmotoren zijn deze zomer verkrijgbaar met vermogens van 4 
tot en met 25 pk en vanaf december is ook een 60 pk sterke motor 
leverbaar. Meer informatie is verkrijgbaar via hs@ariadne-marine.nl of 
via één van de Nederlandse dealers, zoals Ariadne aan de Zaan in 
Zaandam (www.sailus.nl).
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Jansen Yachts uit Terherne mag sinds dit 
voorjaar de boten van het Sloveense merk 
Alfastreet in de Benelux vertegenwoordigen. 
Op de HISWA te water in Lelystad zal 
dit jaar onder meer de Alfastreet Marine 
23 Cabin Electric - Prestige Line worden 
getoond; een innovatieve elektrisch varende 
kajuitsloep. Niet alleen de voorstuwing van 
de boot is elektrisch, ook het opvallende 
en praktische hefdak boven de kuip is 
elektisch bedienbaar. Met behulp van 
een afstandsbediening is het dak elektro-
hydraulisch omhoog en omlaag te brengen. 
In de laagste stand sluit het dak de polyester 
boot af. Evert Jansen licht toe: “Hiermee is 
de boot niet alleen beschermd tegen regen 
en wind, maar ook tegen diefstal. Dit maakt 

deze open boot verzekeringstechnisch 
ook zeer interessant.” De 23 Cabin Electric 
wordt geleverd met een Piktronic 10 kW-
48V POD-motor en vaart daarmee maximaal 
16 kilometer per uur. Jansen Yachts is van 
4 tot en met 8 september te vinden op 
standnummer F01 op de HISWA te water in 
Lelystad.
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Betaalbare Anquidi motoren nu 
ook in Nederland verkrijgbaar 

De stoere, stijlvolle en robuuste Nord 
Star Boats uit Finland zijn nu ook uit 
voorraad verkrijgbaar in Nederland. De 
Nord Star is een ruime boot met een 
superieure afwerking en veel leefruimte 
voor zijn klasse. De Nederlandse dealer 
Jachtmakelaardij Zuidwestfriesland 
presenteert twee modellen op de HISWA 
te water in Lelystad: de Nord Star Patrol 
32 en de Nord Star Sport 25 T-top. De 
Nord Star Patrol 32 wordt geleverd met 
twee grote slaaphutten met in totaal vijf 
slaapplaatsen, een ruime salon en een 
grote open kuip. De Patrol 32 bereikt een 
maximale snelheid van 46 knopen en kan 
zowel met een enkele motor als dubbele 
motoren worden uitgevoerd. De iets 
kleinere Sport 25 heeft een gestroomlijnd 
ontwerp voor soepel en snel varen over de 
golven. Het heeft eenzelfde zeewaardige 
romp en een ‘walk-around deck’ waar 
Nord Star bekend om staat. Op de beurs 
wordt de regenvriendelijke T-top getoond. 
Daarnaast is er ook een sportieve open 
variant verkrijgbaar.

Jachtmakelaardij Zuidwestfriesland
+31 (0)515-745560
www.nordstaryachts.nl

Nord Star Patrol 32 
beleeft primeur op 
de HISWA te water

Jansen Yachts toont elektrische boten  
van Alfastreet op HISWA te water
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