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Pedro-Boat organiseert dit jaar haar 
Pedro Occasion Festival extra vroeg. 
Hiermee zal zij naar eigen zeggen van 
alle makelaars het spits afbijten voor 
het nieuwe vaarseizoen 2012. De dag 
ná Boot Holland start de 10-daagse, 
waarin extra veel prijsvoordeel wordt 
geboden. Het Pedro Occasion Festi-
val vindt plaats van 16 tot en met 25 
februari. Volgens de werf is dit juist de 
periode dat er door aspirant kopers 
veel naar gebruikte boten wordt geke-
ken. Door op tijd een keuze te maken, 
kunnen klanten hun boot ook al vroeg 

uitgeleverd krijgen en dus optimaal van 
het vaarseizoen genieten. Tijdens het 
Pedro Occasion Festival wordt samen-
gewerkt met Kuiper Verzekeringen uit 
Heerenveen. Zij biedt financieringsmo-
gelijkheden aan voor klanten die een 
gedeelte van de boot middels een fi-
nanciering of scheepshypotheek willen 
betalen. Nieuw is dat zij dit als één van 
de weinige Nederlandse financiers ook 
voor Duitse klanten kunnen doen.

Pedro Boat 
T: 0598-451763,  www.pedro-boat.nl

ontvangst genomen. De innovatie-
prijs is toegekend aan Nectus Habitat 
One voor zowel het vooruitstrevende 
ontwerp als de vernieuwende techniek. 
Opvallend aan de Nectus Habitat One 
is volgens Jachtbouw2000 de elektri-
sche aandrijving in combinatie met het 
robuuste uiterlijk. Door de twee 48 Volt 
elektromotoren beweegt het schip zich 
praktisch geruisloos voort. De Nectus 
is schoon en stil, zodat Nectus Habitat 
One ook welkom is in natuurgebieden 
als het Nationaal Park Weerribben-
Wieden. Binnen biedt het jacht de 
ruimte en het comfort van thuis.  

Jachtbouw2000  
T: 0527-201705, www.jachtbouw2000.nl

Tijdens de Berlijnse botenbeurs Boot 
und Fun heeft Nectus Habitat One de 
innovatieprijs van 2011 op botenshow 
Boot und Fun in Berlin gewonnen. 
Leendert Messchendorp, directeur 
bij Jachtbouw2000 en medeverant-
woordelijk voor het ontwerp, heeft de 
prestigieuze prijs met veel plezier in 

In december 2011 publiceerden we een 
artikel over de verkoop van de vier-
honderdste Barkas geschreven door 
Jachtmakelaardij “Het Wakend Oog”. De 
verkoop van het vierhonderdste exem-
plaar was een mijlpaalvoor ontwerper 
Lammert Huitema. Reden voor een korte 
terugblik naar de historie van Huitema 
en zijn Barkassen. In 1999 besloot deze 
ontwerper geen tekeningen meer aan 
particulieren te verkopen en slechts aan 
drie werven de exclusieve bouwrechten 
te verlenen, namelijk: Bouma Jachtbouw 
in Harlingen, Keikes Jachtbouw in Sneek 
en Rego Watersport in Lelystad. In 2010 
is dit door omstandigheden terugge-
bracht tot één werf, namelijk Keikes in 
Sneek. Kortgeleden heeft deze werf te 
kennen gegeven de overeenkomst van 
de exclusieve bouwrechten te beëin-
digen. Inmiddels ligt het recht weer bij 
Rego Watersport, zo laat de motorbo-
tenbouwer ons weten. Henny Broere 
van Rego Watersport: “Het is zonde om 
zo’n mooie lijn stop te zetten. Daarom 
hebben wij besloten de Barkassen weer 
in opdracht te bouwen.” 

Rego Watersport 
T: 0320-261444 
www.rego-watersport.nl

Duitse WVW reikt innovatieprijs 
uit aan Nectus 

Pedro Occasion Festival valt dit 
jaar vroeg in het seizoen

Rego Watersport 
verzorgt bouw van 
Barkas boten


