
Pershing, onderdeel van de Italiaanse Ferretti Group, heeft op 
7 februari jongstleden het eerste model van de nieuwe GTX-serie 
gelanceerd. De Pershing GTX116 is een jacht met een lengte 
van 35 meter en een breedte van 7 meter. Zij heeft een royaal 
zonnedek van 41 vierkante meter en een groot woongedeelte. 
Dit biedt eventueel plaats aan een jacuzzi. De Pershing GTX116 
heeft voldoende ruimte voor ontspanning en genieten op het 
water. Verder heeft het jacht vijf luxehutten, zes badkamers, 
een teakhouten dek en een composiet romp. De GTX116 
maakt gebruik van krachtige dieselmotoren, die zorgen voor 
hoge prestaties op het water. Het superjacht is te water gelaten 
in de thuishaven van Pershing in Mondolfo, Italië. Tijdens de 
Miami Boat Show van 16 tot en met 21 februari maakte zij haar 
werelddebuut.

Falcon Rydell Yachts 
+31 (0)35-5829029  |  www.falconrydell.com
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Boot Düsseldorf maakt succesvolle comeback

Nieuwe samenstelling 
Seven Sisters jachthavens

Pershing GTX116 maakt 
haar debuut

Na drie jaar gedwongen afwezigheid kon boot Düsseldorf eind januari 
weer als vanouds plaatsvinden op de alom bekende locatie. De Duitse 
botenbeurs trok deze editie ruim 237.000 bezoekers uit meer dan 
honderd landen, verspreid over meerdere dagen. De organisatie van 
boot Düsseldorf kijkt zeer tevreden terug op de afgelopen editie. Zo 
spreekt president-directeur van de beurs Wolfram Diener over “een 
succesverhaal, dat heeft aangetoond dat evenementen georganiseerd 
in Duitsland internationale aantrekkingskracht hebben”. Ook directeur 
Petros Michelidakis spreekt positief over de afgelopen editie en is blij 
dat, ondanks de huidige economie, er genoeg belangstelling was 
voor de beurs. Voor volgend jaar staat de volgende editie van boot 
Düsseldorf alweer in de planning. Wie ook in 2024 wil genieten van dit 
toonaangevende evenement is welkom in Düsseldorf van 20 tot en met 
28 januari.

Boot Düsseldorf  |  www.boot.de

Op steeds meer plekken in Nederland is elektrisch varen verplicht. De vraag naar 
elektrische bootmotoren neemt daarom toe. Hierom heeft ePropulsion nu een 
nieuwe lijn elektrische binnenboordmotoren op de markt gebracht. De I-serie 
elektrische motoren zijn niet alleen compact, maar beschikken ook over de nieuwste 
technologische ontwikkelingen, waaronder het eigen ePropulsion Smart System 
Architecture (eSSA) en verbinding via het internet. Hiermee voegt het systeem 
het aandrijfsysteem, accusysteem en cloudsysteem samen tot één geheel. Het 
monitoren van onder andere de vaarsnelheid en het vaarlogboek zit inbegrepen in 
de motoren. Voor wie de I-serie eerst in het echt wil zien, kan bij Boot Holland een 
voorproefje krijgen. Hier zal ePropulsion met een stand staan waar ook deze motoren 
te bewonderen zijn.

ePropulsion  |  +31 (0)184-412332  |  www.epropulsion.nl

Twintig jaar na de introductie van de Flark, Nederlands eerste varende huis, introduceert de Vaarhuis Groep het initiatief Huisboot.nl. 
Dit is een nieuw online platform, puur gericht op de markt van huisboten. Onder de naam Huisboot Makelaar is dit portaal 
daarmee de eerste specialist die de keuze heeft gemaakt alleen bezig te zijn met deze tak van pleziervaart. Huisboot.nl is bestemd 
voor potentiële en bestaande huisbooteigenaren, -bouwers, havens, (ver)huurders en ligplaatsen. Na jarenlange ervaring met 
de verhuur en het adviseren vonden eigenaren Winand Quartel en Robert-Jan Wik dat het tijd werd voor een nieuwe koers. Dit 
platform vertegenwoordigt op het moment zeven gerenommeerde Huisboot A-merken typen Houseboats en Homeships. Hiermee 
is het online podium de prominente plek voor de koop en verkoop van Huisboten. De bundeling van deskundige makelaars, 
kennis van zelf bouwen en het verhuren van huisboten, vormen de synergie voor Huisboot.nl.

VaarHuis Groep  |  +31 (0)85-4832141  |  www.huisboot.nl

De Seven Sisters is een groep gerenommeerde jachthavens in de 
Zuidwestelijke Delta. Het is een samenwerkingsverband van zeven 
jachthavens in de omgeving tussen de Biesbosch en het Veerse 
Meer, die vaarders een unieke vaarroute bieden in dit populaire 
watersportgebied. Vanaf dit jaar vindt er een verandering plaats 
van welke havens hier wel en niet onder horen. Nu vallen Marina 
Cape Helius te Hellevoetsluis en Jachthaven Biesbosch nog onder 
de samenstelling, dit zal gaan veranderen. Daarentegen zal de in 
Dinteloord gelegen Jachthaven Waterkant zich aansluiten bij de 
groep. De Sisters zijn nog op zoek naar meer jachthavens in de 
Zuidwestelijke Delta, die onderdeel uit willen maken van de route.

Seven Sisters  |  www.sevensistershaven.nl

20 jaar na Flark, nu een Huisboten platform
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ePropulsion breidt aanbod 
elektrische motoren uit


