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Bootcentrum Geertsma bestaat dit jaar 
een halve eeuw. De Friese jachtbouwer 
zag haar BEGE veranderen van een 
praktische 7,50 meter open kruiser met 
buitenboordmotor tot een 13 meter jacht 
met de benodigde luxe. Inmiddels is de 
werf in Grou goed voor 6 tot 9 nieuwe 
boten per jaar en wordt er ook een 
groot aanbod gebruikte BEGE’s aange-
boden. Daarbij is ze dealer van Yamaha 
buitenboord motoren en kan men er 
terecht voor de Zodiac, Ribeye en Yam 
rubberboten. Hoogtepunt voor de werf 

De Friese jachtbouwer Super Lauwersmeer 
maakt zich op voor het belangrijkste jaar uit 
haar ruim 45-jarige historie. De afgelopen 
jaren is sterk geïnvesteerd in een gloed-
nieuwe werf, de ontwikkeling van nieuwe 
modellen en de positionering van het merk. 
Dat alles komt in 2015 voor het eerst hele-
maal samen.  De broers Bastiaan en Louis 
Jousma zijn klaar voor de toekomst. “Wij 
hebben extreem veel geïnvesteerd om ons 
op te maken voor een glorieuze toekomst”, 
aldus Bastiaan, de oudste van het duo. 
“Met de verhuizing van Westergeest naar 
Noardburgum en daarmee het betrekken 
van een volledig nieuwe werf werden onze 
toekomstplannen voor het eerst zichtbaar. 
Vervolgens hebben wij ons sterk gemaakt 
om de productie op een nog hoger kwali-
teitsniveau te brengen en waren we toe aan 
de ontwikkeling van nieuwe modellen”, ver-
volgt Bastiaan. Broer Louis voegt er met een 
glimlach aan toe dat het succes van de Dis-
covery de verdere groei alleen maar gesti-
muleerd heeft. “Dankzij de Discovery zijn we 
meer jachten gaan bouwen en hadden we 
de mogelijkheid om verder te investeren. 
Iets dat we natuurlijk gedaan hebben. Wij 
hebben een drang naar perfectie en dan wil 
je nooit achteroverleunen.”

Super Lauwersmeer
T: 0511-442181
www.superlauwersmeer.nl

Tijdens de ‘Flagship Night’ van Boot Düs-
seldorf heeft de internationale jury van de 
prestigieuze verkiezing ‘European Power-
boat of the Year’ de Steeler Panorama 
FlatFloor 46 uitgeroepen tot ‘Europees 
motorjacht van het jaar 2015’. In haar rap-
port toonde de jury zich met name onder 
de indruk van het gelijkvloerse concept 
van de Steeler Panorama en de 360 gra-
den panoramische ervaring. Dankzij de 
combinatie van een baanbrekend design 
en indrukwekkende cijfers ten aanzien 
van brandstofverbruik, geluidsniveaus en 
vaareigenschappen, werd de Panaroma 
FlatFloor als winnaar verkozen boven vijf 
andere genomineerden in haar categorie. 
Voor Steeler Yachts betekent de award 
een erkenning voor een strategie geba-
seerd op innovatie en de durf om anders 
te zijn. Hans Webbink, CEO van Stee-
ler Yachts: “Wij zijn ervan overtuigd dat 
de voordelen van het FlatFloor-concept 
niet beperkt hoeven te blijven tot water-

was afgelopen deelname aan Boot Hol-
land, dit was namelijk de vijfentwintigste 
keer en daarmee is de werf deelnemer 
van het eerste uur. Govert Parmentier 
wijdt het succes van de werf mede aan 
de BEGE visie: “De schepen worden 
weliswaar groter en luxer, maar nog altijd 
is het uitgangspunt van de BEGE kruiser 
van kracht. Veel schip voor weinig geld.”

Bootcentrum Geertsma
T: 0566-623850
www.bootcentrum-geertsma.nl

50 jaar Bootcentrum Geertsma Super 
Lauwersmeer 
klaar voor groot 
offensief

Steeler Panorama FlatFloor 46 
benoemd tot European Powerboat 
of the Year

verplaatsers. De ongeëvenaarde ruimte 
en het unieke zicht en comfort van de 
Panorama FlatFloor bieden iedere jacht-
eigenaar voor vrijwel alle vaargebie-
den een uitdagend alternatief voor de 
momenteel op de markt verkrijgbare  
sport)cruisers en jachten.”
 

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

Kijk voor meer watersportnieuws op:


