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De bekende Meppelse jachtwerf komt na de X-treme 105 met de nieuwste 
lancering binnen deze lijn van ontwerpen: de X-treme 54. Daarmee groeit de 
lijn X-treme modellen. Er liggen ontwerpen voor meerdere modellen, waarvan 
de X-54 al in aanbouw is. Dat de X-54 het broertje is van de X-105 is goed te 
zien aan het luxueuze interieur en het stoere exterieur. De X-treme jachten zijn 
een klasse apart, zo meldt de werf trots. Het gaat daarbij niet om de lengte 
maar om hun extreme capaciteiten. De X-54 is uitgevoerd met twee Volvo 
Penta motoren van 175 pk en met spudpalen. De grote raampartij geeft goed 
zicht rondom. Het jacht zal in de winter van 2021 opgeleverd worden. Door elk 
jacht uniek te maken en samen met de klanten te ontwerpen, zegt Holterman 
Shipyard de lat steeds hoger te leggen op het gebied van innovaties, luxe en 
comfort. Alle jachten van de X-treme-lijn worden op de eigen werf gemaakt.

Holterman Shipyard  |  +31 (0)522-254433  |  www.x-tremeyachts.com

De Nationale Motorbootvaren Prijs 2020 
werd vanwege de coronapandemie niet 
toegekend. De aangemelden kunnen 
echter wéér meedingen, nu voor 2021. 
Personen, verenigingen, bedrijven of 
organisaties die betrokken zijn bij het varen 
met een motorboot kunnen tot 31 oktober 
2021 voordrachten voor de prijs indienen. 
Om voor de Nationale Motorbootvaren Prijs 
in aanmerking te komen, moet een initiatief 
of activiteit positief hebben bijgedragen 
aan één of meer van de volgende 
aspecten van het motorbootvaren: 
vaarplezier in de meest brede zin, 
vaarroutes, veiligheid en duurzaamheid, 
promotie van motorbootvaren. De 
winnaar wordt tijdens de opening van 
Boot Holland op 9 maart 2022 bekend 
gemaakt. De prijs bestaat uit een 
herinneringsstandaard en een oorkonde. 
Voordrachten worden beoordeeld door 
een vakjury van watersportjournalisten 
en vertegenwoordigers van 
watersportorganisaties.
 

Nationale Motorbootvaren Prijs  
www.motorbootvarenprijs.nl

Nationale 
Motorbootvaren 
Prijs 2021

De werf in Heeg staat bekend om haar veelgeroemde weekenders. Inmiddels varen er 
meer dan 135 jachten over de hele wereld, met name in Europa. De boten hebben een 
elegante retro-achtige uitstraling. Nu groeit DaVinci Yachts door met een groter model van 
net iets meer dan 12 meter lengte, een 40-voeter. De lancering zal plaatsvinden in 2022.  
Er is zowel een cabrio-versie als hardtop in ontwikkeling.

DaVinci Yachts  |  +31 (0)515-230003  |  www.davinciyachts.com

Groter model DaVinci Yachts op komst

Holterman Shipyard heeft 
X-treme X-54 in aanbouw

Specificaties X-treme 54:

Lengte:   ca. 16.60 meter
Breedte:   ca. 4.80 meter
Diepgang:  ca. 1.25 meter
Gebouwd onder:  CE-A
Kruissnelheid:  8 knopen
Max snelheid:  10 knopen
Ontwerp:   Bernd Weel Design
Interieur design:  Kitty van der Kamp Design
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