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NAZ-Schepen introduceert twee
weekenders

NAZ-Schepen, inmiddels een bekende naam onder zeilers, heeft in nauwe
samenwerking met ontwerper Martin
Bekebrede twee polyester weekenders
ontwikkeld. Ideaal voor zij die niet (meer)
willen zeilen maar het vertrouwde vaargedrag en de uitstraling van een klassiek
jacht waarderen. De Noordkaper 28CM
en de Noordkaper 31MOC zijn ruime mo-

torjachten met een stoere uitstraling en
comfortabel vaargedrag, ook op groot
open water. Ook droogvallen is met de
beproefde rompen van deze schepen
geen probleem. De schepen hebben een
ruim en licht interieur, handmatig en met
groot vakmanschap gebouwd. Elk schip
wordt in nauwe samenspraak met de opdrachtgever ontwikkeld. Hierbij heeft de
opdrachtgever keuze uit verschillende
varianten van het interieur, de technische
installatie en de kleurstelling.

bekend gemaakt. De jury koos de Ned
70 als Motorboot van het Jaar, in de
woorden van de juryvoorzitter Van Wieringen “een geheel uniek schip dat zeer
goed voldoet aan de eisen van een efficiënt en zeewaardig schip. Ontwerp,
bouw en afwerking zijn op vrijwel alle
aspecten zeer geslaagd. Door de prettige vaareigenschappen en de goede
indeling voelt het aan als een veel groter schip dan de toch al forse 70 voet.”

Waarschip bestaat dit jaar 50 jaar. Inmiddels heeft de werf in totaal circa
4.200 schepen afgeleverd. In 1963 startten Kremer en Akkerman de bouw van
hechthouten Waarschip kajuitzeiljachten
met onder meer de kenmerkende overnaadse bouw. De jachten waren vooral
bedoeld en zeer geschikt voor eigen
afbouw. In die tijd was dat een geheel
nieuwe manier van bouwen. Vooral het
type ‘Kwarttonner’ werd met ongeveer
tweeduizend schepen een succes. In de
vijftig jaar van haar bestaan heeft de werf
zich doorontwikkeld en gespecialiseerd
in eigentijdse zeil- en motorjachten met
onder meer digitale ontwerpen, nieuwe
snijtechnieken, moderne productiemethoden en het gebruik van nieuw en zeer
duurzame materiaal: Core Composiet.
Dit is ongevoelig voor rot, roest en osmose en heeft daardoor weinig onderhoud nodig. In dit jubileumjaar zal Waarschip opstapdagen organiseren zodat
watersporters het hybride-varen kunnen
ervaren. Daarnaast is de werf te vinden
op kleinschalige watersportbeurzen.
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Ned 70 Motorboot van het Jaar

De jury nomineerde de Bronson 36 Islander, de Ned 70 en de Long Island 40
Runabout als kanshebbers voor de titel
‘Motorboot van het Jaar 2013’. De winnaar is tijdens de opening van HISWA
Amsterdam Boat Show begin maart

Waarschip
50 jaar

Van Den Hoven Executive 1500 in aanbouw
Met een lengte van 14,99 meter, een
doorvaarthoogte van 3,45 meter en de
CE-markering A is de Van den Hoven
Executive 1500 een veelzijdig schip voor
heel Europa. Oceanen behoren tot het bereikbare vaargebied en door zijn volledig
wegklapbare mast is het motorjacht zelfs
geschikt voor de Franse binnenwateren.
Door de motorkamer achter in het schip
te plaatsen ontstaat een grote binnenruimte. Onder de salon en keuken komt
een grote eigenaarshut met badkamer en
gastenhut met stapelbed. In de voorpunt
is een ruime gastenhut met badkamer. De
bovenruimte bestaat uit een groot achter-

dek en een ruime living met stuurstand.
Een tree lager bevindt zich de keuken
met ronde dinette. Het interieur krijgt een
elegante uitstraling met een hoogwaardige afwerking en materialen zoals graniet
voor de werkbladen in de keuken en de
badkamers. De vloerverwarming wordt
aangebracht door het gehele schip. Het
schip kan worden uitgevoerd met één of
twee motoren naar keuze, een boeg- en
hekschroef, een 12 KWA generator, dubbele beglazing en een uitgebreid navigatie systeem. De Van den Hoven Executive 1500 is een volledig custom built
jacht waarbij de opdrachtgever tot in de
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kleinste details betrokken kan zijn.
B. van den Hoven Jachtbouw
T: 0416-319183
www.bvandenhovenjachtbouw.nl
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