
Suzuki Marine is voor het veertiende jaar op rij het populairste 
buitenboordmotormerk van Nederland. Dankzij innovatieve 
technieken, een zeer hoge betrouwbaarheid, sterke prestaties 
en een laag verbruik blijven Suzuki buitenboordmotoren groeien 
in populariteit. Suzuki levert in Nederland een zeer uitgebreid 
gamma buitenboordmotoren. Van de DF2.5A met 2,5 pk tot en 
met de 350 pk sterke DF350A heeft Suzuki een motor voor elke 
watersportliefhebber. Al vanaf de DF9.9B met 9,9 pk heeft elke 
Suzuki buitenboordmotor standaard injectie. Ook beschikken 
motoren vanaf de DF9.9B over het geavanceerde Suzuki Lean Burn 
Control waarmee brandstof wordt bespaard bij lagere toerentallen 
en constante snelheid. Lean Burn Control is onderscheiden met de 
prestigieuze NMMA Innovation Award. De bestverkochte motor in 
2021 was de DF6A. De 6 pk sterke buitenboordmotor levert zeer 
goede prestaties en is tegelijkertijd heel handzaam met een gewicht 
van slechts 23,5 kilogram en een handig kantelsysteem voor extra 
gebruiksgemak. 

Suzuki Nederland  |  +31 (0)800-4789854  |  www.suzuki.nl
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In memoriam: Dick Mulder van Mulder Shipyard

Suzuki Marine best verkochte 
buitenboordmotormerk van Nederland

Mulder Shipyard rouwt om het verlies van Dick Mulder, die 
op 24 juli 2022 omringd door zijn familie is overleden op de 
leeftijd van 60 jaar. Hij werd geboren op 26 februari 1962 en 
diende in het leger voordat hij de scheepswerf van zijn vader in 
Voorschoten overnam, die toen slechts één werknemer telde. 
Vanaf het begin heeft Dick het bedrijf opgebouwd met de focus 
op kwaliteit boven alles, met aandacht voor elk detail van de 
jachten die de werf afleverde. Sindsdien heeft Mulder Shipyard 
meer dan 134 iconische jachten afgeleverd en is tevens 
bekroond met drie Superyacht Awards. De zoon van Dick 
Mulder, commercieel directeur Nick Mulder: “Zijn nalatenschap 
gaat verder dan de jachten die we hebben afgeleverd en het 
bedrijf dat we hebben opgebouwd. Het is zijn niet aflatende 
toewijding om de kwaliteit van Mulder te blijven verbeteren die 
onze bedrijfscultuur ook in de toekomst zal bepalen. Namens 
alle Mulder medewerkers zijn wij dankbaar voor zijn leiderschap, 
advies en vriendschap - en wij zullen hem altijd blijven 
herinneren.”
 
Mulder Shipyard  |  +31 (0)71-5612325  |  www.muldershipyard.nl

In de wereld van Technautic staat varen centraal. Technautic is specialist 
op technisch-nautisch gebied en heeft zowel de producten als de 
deskundigheid in huis die u op en rondom de boot nodig hebt voor een 
optimale watersportbeleving. Zo ook met de nieuwe Signature Series 3i 
coaxiale luidsprekers. Ze leveren een kristalhelder geluid en zijn bestand 
tegen de omstandigheden op het water. 
De technologie met polypropeen 
conus zorgt voor een 
uitzonderlijke zelfdempende, 
hifi- en basweergave voor 
de beste geluidsweergave 
aan boord, aldus de 
leverancier. Deze 
subwoofers werken 
optimaal met Fusion® 
stereosystemen en 
versterkers. Ze zijn 
verkrijgbaar in een 
klassiek 10″ ontwerp en 
in een 10″ en 12″ Sports-
uitvoering. Deze luidsprekers 
zijn speciaal ontworpen voor 
motorboten en hebben een nauwkeurig 
berekende behuizing voor een hoogwaardige 
geluidsweergave op elk volumeniveau. Het verbeterde mechanische en 
materiaalontwerp biedt een superieure bescherming tegen de zware 
omstandigheden op het water, elk seizoen weer. 

Technautic B.V.  |  +31 (0)75-6474545  |  www.technautic.nl

Vaarplezier biedt per direct opleidingen aan als ‘medewerker 
watersport-/bootbedrijf’ en ‘NauPro Vaarbewijs’. Met het  
STAP-budget (Stimulering Arbeidsmarkt Positie) van de overheid 
zijn deze opleidingen gratis te volgen. De opleiding ‘Medewerker 
Watersport-/bootbedrijf’ is een driedaagse training, waarvan twee 
dagen de stof van het Klein Vaarbewijs 1 theoretisch en praktisch 
wordt geoefend. De derde dag is een veiligheidstraining bij STC-
KNRM, waarbij branden blussen, het redden van drenkelingen 
en veiligheid aan boord centraal staan. De opleiding is bovendien 
toegespitst op het kunnen halen van Klein Vaarbewijs 1 (extern 
examen bij het CBR). Voor het NauPro Vaarbewijs is de basis een 
tweedaagse praktijktraining voor RYA Powerboat Level 2 en een 
aanvullende theoriedag. Met het NauPro Vaarbewijs (in combinatie 
met ‘medewerkers watersport-/bootbedrijf’) voldoet het bedrijf 
bovendien aan het ‘terzake kundig’ zijn van varende medewerkers 
volgens de ARBO-wetgeving. Arjen Bergijk van Vaarplezier: “Het is 
erg mooi dat Vaarplezier het intensieve kwalificatieprogramma voor 
het STAP-budget heeft doorlopen en nu deze zeer praktijkgerichte 
vaaropleidingen kan aanbieden.”

Vaarplezier  |  +31 (0)85-3037667  |  www.vaarplezier.nl 

De Nederlandse scheepswerf Steeler Yachts maakt een grote sprong voorwaarts met de 61S Electric, ’s werelds eerste volledig 
elektrische en zeegaande stalen trawler. Met de huidige stand van de technologie is er geen ander motorjacht met een beperktere 
ecologische voetafdruk dan de Steeler 61S Electric, aldus de werf. De machinekamer van de 61S Electric bevat een state-of-the-art 
aandrijfsysteem, bestaande uit een lithium-ion elektromotor, een 180 kW lithium accupakket en een 75 kW generator. De accusets bestaan 
uit 18 containers, elk met 16 cellen, voldoende voor een actieradius van vier uur varen. Op de golven van de zee zorgt een dieselgenerator 
voor de stroomvoorziening. De accu’s worden in twee uur opgeladen, zodat de generator slechts twee uur hoeft te werken tijdens een 
volle vaardag van tien uur. De Steeler 61S Electric is ook voorzien van zonnepanelen en twee windgeneratoren voor een permanente en 
natuurlijke stroomvoorziening. Met een dieselinhoud van slechts 3.000 liter heeft de 61S een trans-Atlantische actieradius.

Steeler Yachts  |  +31 (0)521-510268  |  www.steeleryachts.com

Steeler Yachts introduceert 
’s werelds eerste elektrische trawler

Gratis vaaropleidingen bij 
Vaarplezier met STAP-budget
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Superieur geluid met de 
Fusion Signature 3i Serie


