
Compact design, een complete set 
en volledig elektrisch. Dat zijn de 
kenmerken van elektrisch varen met 
Vetus. Met de E-Line en E-Pod heeft 
Vetus een totaalpakket voor elektrische 
voortstuwing ontwikkeld, bestaande 
uit verschillende modules. De E-Line 
heeft de vaareigenschappen van een 
verbrandingsmotor, maar dan zonder de 
uitstoot, trillingen en het geluid. In plaats 
daarvan kunnen watersporters genieten 
van het geluid van het kabbelende water. 
De motor accelereert krachtiger en sneller 
dan een dieselmotor en werkt bovendien 
zonder keerkoppeling. Om snel te 
kunnen remmen heeft Vetus een Active 
Electric Braking-systeem ontwikkeld.  
Hierbij wordt het hoge koppel van de 
elektromotor gebruikt om de draairichting 
snel en actief te veranderen. De E-Line is 
naast compact en stil ook zeer efficiënt, 
plug-and-play en geschikt voor zowel 
nieuwe als bestaande schepen.  
 
Vetus  
www.vetus.com
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Jachthaven Andijk bestaat veertig jaar

Elektrisch varen met 
de E-Line en E-Pod
van Vetus

In 2021 bestaat Jachthaven Andijk veertig jaar. Om dit te vieren hebben alle ligplaatshouders 
een kaart ontvangen waarmee zij dit vaarseizoen een mooie goodiebag konden ophalen 
bij de watersportwinkel. Deze mijlpijl is tevens een mooi moment om stil te staan bij de 
geschiedenis van deze bekende haven aan het IJsselmeer. Jachthaven Andijk is de opvolger 
van de zogeheten Buurtjeshaven die voornamelijk gericht was op de visserij. In 1974 sloeg 
het noodlot toe: een hevige storm richtte veel schade aan. Er moest een nieuwe dijk gebouwd 
worden om de bestaande Buurtjeshaven bescherming te bieden. Daarmee kon ook meteen 
een nieuwe, grotere haven worden aangelegd. WSV De Kreupel en de Gemeente Andijk 
staken de koppen bij elkaar en richtten samen Stichting Jachthaven Andijk op. In korte tijd 
wist deze stichting een nieuwe jachthaven te realiseren en op 23 mei 1981 werd Jachthaven 
Andijk feestelijk geopend. In de vier decennia 
daarna ontwikkelde de haven zich tot de 
moderne, duurzame en veelzijdige jachthaven die 
het nu is. Compleet met sanitaire voorzieningen, 
20-tons botenlift, winterberging, restaurants en 
diverse watersportgerelateerde bedrijven. 
 
Jachthaven Andijk
+31 (0)228-593075  |  www.jachthavenandijk.nl

Jachtwerf Steeler Yachts kondigt een unieke samenwerking aan met Jonnie en Thérèse 
Boer van het Zwolse restaurant De Librije. Dit luxe restaurant is bekroond met drie 
Michelin-sterren en begeeft zich daarmee net als de jachtwerf uit Steenwijk in het hogere 
en luxere segment. De samenwerking heeft tot doel de kopers van Steeler motorjachten 
een bijzondere, culinaire aanvulling op hun nautische leven te bieden. De coöperatie zal 
bestaan uit het inrichten en samenstellen van door Jonnie en Thérèse geselecteerde 
keukenapparatuur. Naast deze apparatuur ontfermt het duo zich ook over het bestek en 
de serviezen, de specerijen- en ingrediëntenvoorraad en een passende wijnselectie. De 
culinaire uitbreiding start met de Steeler Bronson 75 modellen. Het is de bedoeling dat in 
de toekomst alle custom-built modellen van de Steenwijkse scheepsbouwer voorzien zijn 
van deze culinaire toevoegingen. 
 
Steeler Yachts  |  +31 (0)521-510268  |  www.steeleryachts.com

Vol enthousiasme koersen de deelnemers van 
Motorboot Sneek aan op de najaarsshow op 
vrijdag 5, zaterdag 6 en zondag 7 november 
2021. Motorboot Sneek is een unieke 
show in het Friese Sneek met een groot 
aanbod aan nieuwe en gebruikte 
motorjachten. Het evenement vindt 
plaats bij de organiserende jachtwerven 
en jachtmakelaar. Dit zijn deze editie: 
Aquanaut Dutch Craftsmanship, 
Vivante Yachts, Jansma Jacht,  
SK Jachtbouw, Brandsma Jachten 
en De Valk Yachtbrokers in Sneek. 
Doordat deze bedrijven in en om het 
watersportbedrijventerrein ’t Ges liggen, 
is het mogelijk om in één dag langs alle 

deelnemers te rijden. Daarnaast zijn er verspreid 
over de zes organiserende watersportbedrijven 

ook elf gastwerven in Sneek aanwezig, 
waaronder Boarnstream Yachting, Vri-Jon 

DSA Yachts, Jachtmakelaardij 4Beaufort, 
Linssen Yachts, Pikmeerkruiser en 
Super Lauwersmeer. Elke deelnemer 
geeft op haar eigen manier invulling 
aan de show met hapjes, drankjes 
en informatie over noviteiten en de 
laatste trends. De driedaagse show 
is dagelijks geopend van 10.00 tot 
17.00 uur en toegang is gratis. 
 

Motorboot Sneek  
www.motorbootsneek.nl

Najaarseditie van Motorboot Sneek met zeventien deelnemers

De voorbereidingen voor Boot Holland 2022 zijn in volle gang. 
Nu beurzen en evenementen groen licht hebben gekregen 
en de 1,5 meter-afstandregel en mondkapjesplicht per 25 
september komen te vervallen, kan de organisatie weer 
verder met het maken van concrete plannen. Beursmanager 
Gerda Brouwer licht toe: “De nieuwe maatregel waarbij we 
als binnenevenement 75% van de volledige capaciteit aan 
bezoekers mogen ontvangen is voor ons geen obstakel. Met 
deze regel kunnen we het normale bezoekersaantal van Boot 
Holland per dag met gemak realiseren. Met dit goede nieuws 
gaan we vol enthousiasme verder met de voorbereidingen 
van Boot Holland 2022. Het belooft weer een mooie editie 
te worden met de nieuwste trends, dus noteer Boot Holland 
2022 alvast in uw agenda!” De beurs in Leeuwarden is 
gepland van 9 tot en met 13 maart 2022. 
 
Boot Holland 
www.boot-holland.nl
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Unieke samenwerking 
tussen Steeler Yachts en 

3-sterren restaurant De Librije

Organisatie Boot Holland maakt 
zich klaar voor 2022-editie
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