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Prins van Oranje Groep introduceert
Venegy 37

Venegy Yachts, onderdeel van de Prins van Oranje Groep te Heeg, lanceert de nieuwe
Venegy 37. Het jacht combineert de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van rompvorm,
duurzaamheid en prestaties. Bij het ontwerp van de Venegy 37 is samengewerkt met
Vripack Yacht Design uit Sneek. De romp heeft fraaie rondingen en een ultra-stijve
bouw. Het onderwaterschip met de gepatenteerde Petestep technologie zorgt voor een
hogere topsnelheid en 12% minder brandstofverbruik. De Venegy 37 kenmerkt zich
verder door een uniek stuurhuis; dit beschikt over een 360 graden panoramazicht met
veiligheidsglas wat zorgt voor maximaal zicht. Boven de stuurstand bevindt zich een
speciale dakconstructie waarin een schuifdaksysteem is geïntegreerd. Aan boord zijn onder
meer een royaal zonnedek, een buitenkeuken voorzien van een grill en twee koelkasten,
een comfortabele natte cel en een riant tweepersoons bed te vinden. De Venegy 37 wordt
semi-custom gebouwd.

Nieuwe Fjord
41 XL samen te
stellen met online
3D-configurator

Venegy Yachts | +31 (0)515-444550 | www.venegy.nl

Bronson 50 verkozen tot Boot van het Jaar
Bij de Boot van het
Jaar 2020-verkiezing
werd de Bronson
50 van Steeler
Yachts uit Steenwijk
uitgeroepen tot de
overtuigende winnaar
binnen de categorie
innovatieve boten.
Deze Innovatieprijs is
bedoeld voor nieuwe
boten die beschikbaar
zijn voor de consument
en waarbij innovatie
een essentieel
onderdeel uitmaakt van het concept. Het innovatieve zit bij de Bronson 50 bijvoorbeeld in
het enorme windscherm, dat niet alleen de cockpit omsluit, maar ook het achterste deel
van het interieur in het voorschip. Hierdoor ontstaat een open verbinding tussen deze twee
leefruimten. Ook is de jury enthousiast over de in eigen huis ontwikkelde bimini met twee
functies. Bij mooi weer beschermt deze tegen de zon en door de kantelfunctie kan deze
over de voorruit worden gelegd tegen de wind. In de categorie innovatie eindigde de Dehler
30 OD op de tweede plaats. De derde positie ging naar de Saxdor 200 Sport. De Bronson
50 won met de Innovatieprijs één van de vijf prijzen uit de verkiezing die geïnitieerd werd
door de HISWA te water. Over de andere prijzen leest u meer op pagina 8 en 9.
Steeler Yachts | +31 (0)521-510268 | www.steeleryachts.com
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Met de nieuwe Fjord 41 XL presenteert
het luxe motorbootmerk een compleet
nieuw indelingsconcept. De klant wordt
namelijk de hoofdontwerper van zijn
eigen Fjord. Met behulp van een unieke
modulaire configuratie voor het dek stelt
hij of zij zelf de boot samen. De klant heeft
daarbij keuze uit in totaal 90 mogelijke
combinaties voor de dek lay-out. Ook het
interieurontwerp is variabel en naar eigen
wens aan te passen. Zo kan er gekozen
worden voor een gastenhut met ramen. Of
voor een inloopberging. De mastercabine
kan worden uitgebreid met een kleed- of
werkruimte. Naar wens afgesloten met
een geluiddempende schuifdeur. Het
interieur is verkrijgbaar in vijf verschillende
designstijlen. Voor de 41 XL is niet alleen
de nieuwe romp ontworpen; ook is er
een gigantische nieuwe T-Top gecreëerd.
Volgens de makers is dit zelfs de grootste
T-top ter wereld.
Fjord Benelux
+31 (0)85-8640079
www.fjordbenelux.com
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