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De Friese botenbouwer Overwijk Yachting heeft in Grou het eerste exemplaar van de 
vernieuwde Cabin Cruiser 33 afgeleverd aan de opdrachtgever. Homme Overwijk, 
eigenaar van Overwijk Yachting, licht toe: “Het luxe multiknikspant jacht heeft nog steeds 
de gewaardeerde traditionele en tijdloze uitstraling van zijn voorgangers. Maar met de 
doorgevoerde facelift voldoet het schip nu meer aan de wensen van de moderne en 
veeleisende watersporter.” Opvallend aan het model is onder meer de nieuwe spiegel. Hierin 
zit ook een deur naar de ruime kuip. “In dit model is ook de badkamer gescheiden van 
de toiletruimte; een welkome aanvulling voor onze klanten,” aldus Overwijk. De tien meter 
lange LCC33 is in opvallend Stars and Stripes blue van AwlGrip gespoten en zal dit jaar te 
bewonderen zijn op de Friese Meren en in de Amsterdamse grachten. Ondertussen zit de 
werf ondanks de coronacrisis niet stil.  Op dit moment ligt er een plan voor een snelvarende 
aluminium LCC36 op de tekentafel. Deze boot wordt voorzien van een hybride aandrijving.
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Overwijk Yachting levert eerste 
vernieuwde Langenberg Cabin Cruiser af

Op de stormachtige HISWA te Water in IJmuiden van augustus 2010 maakte het publiek 
kennis met de Steeler NG50. Voor het destijds gloednieuwe Steeler Yachts was dit het 
allereerste model. Wat volgde was een succesverhaal met drie maal de winst van de 
European Powerboat of the Year award en honderd-en-een verkochte schepen. Inmiddels 
wordt de werf in Steenwijk wereldwijd gevonden door schippers die een jacht naar eigen 
wensen willen laten bouwen. In 2020 heeft de werf een recordaantal van 21 jachten in 
aanbouw en viert ze haar 10-jarig jubileum. Hoe dit precies gevierd wordt, dat is door de 
huidige coronasituatie nog niet duidelijk. Steeler Yacht blijft in ieder geval continu streven naar 
het ‘perfecte motorjacht’. Hans Webbink, eigenaar van Steeler Yachts: “Wij willen van elk 
motorjacht een op maat gemaakt meesterwerk maken. Dat is de missie voor de komende 
tien jaar en daarna.”
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Steeler Yachts viert 10-jarig jubileum

Dit voorjaar onthulde de Noorse werf 
Viknes haar allernieuwste model, de Skilsø 
35 Panorama. Op de nieuwe Skilsø is alles 
aanwezig om de moderne watersporter 
van alle gemakken te voorzien. Zo is er een 
handige schuifdeur naar het gangboord en 
een speciale deur naar het zwemplateau. 
Er zijn vijf vaste slaapplaatsen aan boord 
en de keuken, salon en kuip zijn op één 
niveau geplaatst. Daarbij is er in het solide 
motorjacht ook veel rekening gehouden 
met lichtinval. Standaard wordt de boot 

voorzien van grote ramen, een elektrisch 
bedienbaar panoramisch dakraam in de 
salon en een elektrisch bedienbare canopy 
boven de kuip. Melior Yachts in Terherne 
is officieel dealer voor de Benelux en 
Duitsland.

Melior Yachts
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Noorse werf 
Viknes onthult 
de Skilsø 35 
Panorama
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