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International Boat Auction organiseert 
op donderdag 30 augustus in Muiden 
haar eerste exclusieve botenveiling. 
De veiling biedt bezoekers de mo-
gelijkheid zes bijzondere jachten te 
kopen die door Lengers Yachts worden 
aangeboden. De selectie van Lengers 
bestaat uit een Apreamare 28 Open, 
Riva Mercurius 59, Bavaria 35 Sport, 
Apreamare 11 Semicabinato, Pershing 
33 en een Pershing 37. Geïnteres-
seerden kunnen voor start van het 
evenement een individuele afspraak 
met de werf maken om zo alle zes de 
boten op hun gemak te bekijken. De 
veiling start op donderdag 30 augus-
tus om 17.00 uur en wordt gesloten 
om 19.00 uur. Bezoekers zijn die dag 

vanaf 16.00 uur welkom om de boten 
nog even te bekijken. Wie deze dag 
niet in de gelegenheid is om de werf te 
bezoeken, kan ook online op de boten 
bieden. Met behulp van een camera 
en microfoon kan de bieder de veiling 
live meemaken en op deze wijze ook 
van afstand meebieden. Deze dienst 
wordt aangeboden in samenwerking 
met NextLot Europe. Het plaatsen van 
online biedingen kan via  
www.internationalboatauction.com. 
Bieden is alleen mogelijk na registratie.

Lengers Yachts
T: 0294-256156, 
www.lengersyachts.nl
www.internationalboatauction.com

Steeler Yachts BV komt naar de HISWA 
te water met een primeur, de Steeler 
NG40. Dit schip kenmerkt zich net als 
alle andere Steeler modellen door haar 
elegante design in combinatie met een 
custom-made interieur en een zeer 
hoog afwerkingsniveau. NG staat hier-
bij voor ´Next Generation´. Het schip is 
een mooi en innovatief ontworpen 
motorjacht op het kruispunt van 
schoonheid en bruikbaarheid. Stabili-

Wie dit jaar de HISWA te water  
bezoekt, zal hier twee boten van  
Bruijs Jachtbouw aantreffen. De werf 
uit Bergen op Zoom neemt dit jaar niet 
alleen de Bruijs Coaster 14.00 Open 
Cockpit maar ook de splinternieuwe 
Bruijs Coaster 13.00 Open Cockpit 
mee naar de beurs. Deze 13.00 is stan-
daard voorzien van onder andere een 
Vetus Deutz 140 pk motor, elektrische 
boegschroef, een teak interieur, een 
gastenhut, een elektrisch toilet en een 
separate douchecabine. U vindt de 
jachtbouwer op standnummer B2.

Bruijs Jachtbouw
T:  0164-257920 
www.bruijsjachtbouw.nl

Naast haar deelname aan de HISWA te 
water is Skips Yachting al druk bezig 
met de voorbereidingen voor boten-
beurs Salon Nautique in Parijs. Dit 
jaar beleeft die beurs van 8 tot en met 
16 december haar 51ste editie. Skips 
Yachting pakt er groots uit met vele 
primeurs. Na een forse investering zal 
Jeanneau hier haar 15 nieuwe model-
len en upgrades tonen. Met name bin-
nen de Prestige serie is er veel veran-
derd. De werf introduceert voor 2013 
zes nieuwe modellen. Skips Yaching 
is hier als Nederlandse importeur ook 
aanwezig. 

Skips Yachting
T: 0320- 279863
www.skipsyachting.nl

teit, comfort, veiligheid en leefbaarheid 
zijn dan ook belangrijke eigenschap-
pen. Zo is er de brede en comfortabele 
open kuip met de unieke uitschuifbare 
zonneluifel van RVS voorzien van 
rookglas, de ruime salon met 360 
graden zicht vanaf elke zitpositie en de 
salonbank met swingback waardoor 
deze tevens geschikt is als zitplaats 
voor meevaarders. Door het gehele 
schip is maximaal gebruik gemaakt 
van de beschikbare ruimte waardoor 
er opvallend veel kast- en bergruimte 
beschikbaar is.

Steeler Yachts
T: 0521-510268
www.steeleryachts.com

Fysieke en online veiling voor boten 
van Lengers Yachts

Steeler NG40 primeur op HISWA te water

Bruijs Jachtbouw 
naar HISWA met 
twee modellen

Skips Yachting 
groots met Jeanneau 
aanwezig op  
Salon Nautique

op de tweede zeildag voor de race 
hard aan de grond liep. De start werd 
vertraagd maar gelukkig was de  
North-Line 37 ‘Tinn’ in de buurt die het 
jacht van de rotsen heeft gehaald. 

Jachtbouw Zevenhuizen/
North-Line Yachts
T:  0517-391054 
www.north-line.nl

Eind juli vond in de Solent in het  
Verenigd Koninkrijk de J Class Regatta 
plaats. North-Line Yachts uit Harlin-
gen was hierbij aanwezig met drie 
motorjachten. De oorsprong van de 
North-Line ontwerpen ligt op het Isle 
of Wight en dit was de reden dat de 
North-Line’s er gezamenlijk op uit zijn 
getrokken om deze race van dichtbij 
te aanschouwen. Dat het niet alleen bij 
kijken bleef, bleek toen de J ‘Ranger’ 

North-Line 37 redt jacht van rotsen


