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Vedette toont Hollander Trend 32
op Boot Holland

Op Boot Holland in Leeuwarden zal de
Hollander Trend 32 van Vedette Jachtbouw voor het eerst aan het grote publiek
getoond worden. Ook de grotere versies
staan al in de startblokken. “Het ontwerp
biedt een exterieur en interieur dat vele
watersporters zal aanspreken,” aldus
Marion van Veen van Vedette Jachtbouw.
“Deze Hollander heeft een bijzonder fraai
en stoer uiterlijk.” De Hollander Trend
32 is standaard voorzien van een 42 pk
Vetus motor, een RVS railing, aluminium
ramen, zes klapbare patrijspoorten en
een zelflozende kuip. Daarnaast zijn er
een boiler, een douche voorzien van een
scherm en een ruim apart toilet aanwezig.
De afgesloten slaapkamer bevat een vrij-

staand bed en comfortabele matrassen
en is gestoffeerd. De voortstuwing bevindt zich onder de kuipvloer, waardoor
dit schip aan de geluidsnorm van Vedette
Jachtbouw voldoet. Het tweede schip
dat Vedette op Boot Holland zal tonen
is de Vedette 11.30 cabin. Deze representeert de Vedette lijn die in de details
meer allure gekregen heeft. Zo kan de
traditionele spiegel bij alle Vedettes uitgevoerd worden met achtersteven, waarbij
men via trappen het gangboord bereikt
en vanzelfsprekend ook de spiegeldeur.
De getoonde Vedette cabin heeft zo’n
spiegel en opvallend is de vaste tweepersoonsbank achter het stuur, fraai in
staal uitgevoerd. Het uitgekiende interieur heeft twee slaapkamers, een wasmachine, wasdroger, douche en toilet
gescheiden, een luxe keuken met corian
aanrechtblad, comfortabele rondzit en
een zeer ruime kuip.
Vedette Jachtbouw
T: 0172-600495
www.vedette.nu

Tweedehandsbotensteiger op
Boot Holland
Ook dit jaar pakt Jachtbemiddeling van
der Veen groot uit tijdens Boot Holland. Naast de nieuwste ontwikkelingen
op watersportgebied, het aanbod van
nieuwe schepen en nautische accessoires is Jachtbemiddeling van der Veen
aanwezig met een tiental goed onderhouden tweedehands schepen. Bij een
aantal van deze boten is inruil bespreekbaar. De tweedehands boten steiger van
de jachtmakelaardij is te vinden in de
Keltenhal. Tegenover deze steiger heeft
Jachtbemiddeling van der Veen ook
een aparte stand waar onder het genot
van een kopje koffie het gehele aanbod
van circa 200 schepen bezichtigd kan
worden.

Jachtbemiddeling van der Veen
T: 0566-689264
www.jachtbemiddeling.com

B. van den Hoven presenteert Executive 1700 op
Belgian Boat Show

Jachtbouwer B. van den Hoven uit Waspik presenteert de Van den Hoven Executive 1700 op de Belgian Boat Show. Het
luxe motorjacht is speciaal ontworpen
voor de Franse wateren. Met zijn geringe
doorvaarhoogte van 3.45 m en CE-keur
A (geschikt voor oceanen) is zijn vaargebied onbeperkt. Zo kan er in de zomer van
Nederland door België en Frankrijk naar
de Middellandse Zee gevaren worden om
daar al varend het najaar en de winter door

te brengen. Het jacht is modern maar bevat toch een echt scheepsinterieur. In het
grote stuurhuis is het voor de kapitein en
zijn medeopvarenden een grote vaarbeleving. Door zijn ruime achterdek met vijfpersoons bank en vaste tafel en het daarop
aansluitende stuurhuis, wordt er een
vlakke ruimte gecreëerd van ruim 7 meter
lang. Twee treden lager, met nog steeds
volledige openheid naar het stuurhuis gedeelte, vindt men een ruime keuken voor-
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zien van alle nodige keukenapparatuur.
Hier is tevens een ruime eethoek. Verder
naar voren vindt men een apart dagtoilet,
eem ruime gastenhut met veel kastruimte
en een badkamer met douchecabine. Via
de dinette loopt men een trap omlaag naar
de achterkajuit. Hier vindt men eerst twee
machinekamers waarvan een gedeelte
stahoogte is. Verder naar achteren komen
we in een ruime eigenaarshut waar badkamer en slaapvertrek in elkaar overlopen.
Deze ruimte is voorzien van een vrijstaand
bed, veel kastruimte, bureau en zitje. De
Van den Hoven Executive 1700 is een
volledig custom built jacht waardoor de
opdrachtgever tot in de kleinste details bij
betrokken kan zijn. De Belgian Boat Show
wordt gehouden van 8 tot en met 10 februari en van 14 tot en met 16 februari
2014 in Flanders Expo Gent.

B. van den Hoven
T: 0416-336563
www.bvandenhovenjachtbouw.nl
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