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Navigator 35 is Winnaar van de verkiezing
"Motorboot van het Jaar!"

Vol trots (en zelfs met een traan bij de eigenaar) heeft Hans van Veen de prijs "Motorboot van het Jaar" in
ontvangst genomen tijdens de officiële opening van Hiswa te Water 2019. De nominatie was reeds langer
bekend, maar het blijft spannend tot het laatste moment of de prijs inderdaad naar de Navigator gaat.

Na al meerdere keren genomineerd te zijn geweest, is het een kroon op het werk om deze prijs mee naar
huis te nemen. In 2018 bij de eerste editie van de Hiswa te Water in Lelystad heeft de klant zijn
vertrouwen in Vedette Jachtbouw uitgesproken en kon aan de bouw van de Navigator worden begonnen.
Een jaar later, na een zeer leuke bouwperiode met intensief klantcontact, was de cirkel rond door de

ontvangst van de prachtige glazen bokaal.

“Het is voor een werf van belang om mee te gaan met de huidige trends, of beter nog, de trends zelfs vóór
te zijn. Dat geldt niet alleen qua uiterlijk, maar bovenal qua techniek.” Door de vraag nauwlettend in de
gaten te houden heeft Vedette Jachtbouw de Navigator ontwikkeld, een krachtig schip met sterke lijnen,
die zeer compleet wordt aangeboden. De opties in de Navigator zijn talrijk als het gaat om techniek en
inrichting. Dit zeewaardige jacht biedt volop mogelijkheden voor de avontuurlijke watersporter.

Vedette Jachtbouw werd druk bezocht op de Hiswa te Water in Lelystad

De drukte op de steiger toonde de grote interesse aan voor onze schepen. Natuurlijk konden we niet alle
modellen en afmetingen meenemen naar de beurs, maar toch konden we zo een goed beeld geven van
de nieuwe modellen binnen Vedette Jachtbouw.

Vedette Jachtbouw was ook dit jaar weer goed vertegenwoordigd op de Hiswa te Water in Lelystad. Wij
hebben drie uiteenlopende schepen meegenomen, met ieder hun unieke kenmerken.

De Vedette vloot is zeker divers te noemen, gekozen is om de Navigator 35, een prachtig gelijnd schip, in
huis ontwikkeld door Vedette Jachtbouw, mee te nemen. De twee andere schepen waren de moderne
Vedette 12.30 Cabin Comfort Line en de polyester Cantia 28 Cruiser.

NIEUW: Vedette Traveller 12.30

Nieuwe inzichten en verdergaande ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat er een nieuwe lijn binnen
Vedette Jachtbouw is ontwikkeld: de Vedette Traveller. De Traveller is een salonschip met in vele
opzichten de kenmerken van de Vedette Salon-schepen. Belangrijkste veranderingen zijn de verplaatsing

van de opbouw richting voorsteven, wat zorgt voor meer ruimte in de salon, én het verlengde dak,
waardoor ook de kuip afgedekt is. De eerste Traveller heeft inmiddels de werf verlaten, de volgende
Vedette Traveller zal binnenkort op onze werf arriveren. Deze luxe Vedette Traveller wordt als primeur
gepresenteerd op Boot Holland 2020 in Leeuwarden.

Vedette Jachtbouw is ook weer aanwezig op Boot Holland 2020 in het
WTC Expo in Leeuwarden!

In dit jaar opgeleverde boten
Vedette 10.30 Cabin

Deze fraaie dame "De Keizerin" is een Vedette
11.30 Cabin

Deze mooie Vedette 10.30 Cabin is een echte
blikvanger. De fraaie rompkleur steekt mooi af
tegen de opbouw. De mooie Flexiteak
gangboorden, zwemplateau en kuip benadrukken
zijn stoere uiterlijk! Een tweede slaapvertrek is
onder de kuipvloer gesitueerd.

In de ruime kuip is de kuipbank doorgezet naar
het kajuitschot, waardoor een lange loungebank
is gecreëerd. De meevaarpositie is hiermee
vervallen en in de plaats daarvan is een ruime
tweepersoons stuurbank gemaakt. Deze boot is

Vedette 12.30 Cabin Comfort Line

gebouwd onder CE-categorie B (zee) en heeft
alles aan boord voor een lang verblijf op het
water. Ook is een tweede (gasten)hut aanwezig.
Vedette 11.30 Salon

Deze Vedette 12.30 Cabin Comfort Line is een
echte blikvanger, met haar moderne lijnen en
prachtige kleurstelling. In de motorkamer ligt een
Volvo D3 150 pk, wat de fantastische
vaareigenschappen van de boot zeer ten goede
komt. In de kajuit is een ruime rondzit gesitueerd
en is er een extra gastenhut (stapelbed)
aanwezig.
Vedette 10.30 Cabin Comfort Line

Deze Vedette 11.30 Salon heeft hetzelfde
onderwaterschip en romp als de Vedette 11.30
Cabin. Toch maakt de opbouw van dit schip het
een heel ander plaatje. Dit schip heeft een ruime
kuip, een volledig ingerichte salon met keuken,
een comfortabele eigenaarshut met lades en
kastruimte én een gastenhut met twee aparte
bedden. In het voorportaal van deze extra hut is
een wasmachine onzichtbaar geplaatst. De toileten doucheruimte maken het schip geschikt voor
wekenlang genieten op het water.

Deze boot zult u enigszins herkennen. Vorig jaar
hebben wij deze Vedette 10.30 Comfort Line

Vedette 11.30 Cabin Comfort Line

opgeleverd in dezelfde kleurstelling onder de
naam "Blauw". Dit jaar hebben wij nogmaals
deze boot mogen leveren en zult u deze zien
varen onder de naam "Isola". Veel gelijkenissen,
maar ook zeker evenveel verschillen.

Een prachtige uitvoering van de Comfort Line
met een donkere romp met verlijmde ramen ter

Vedette Navigator 35

hoogte van de eigenaarshut en een opbouw in
een grijze contrastkleur. Tevens is een tweede
(gasten)hut aanwezig.
Vedette Traveller 12.30

Dit fraaie schip, genaamd Carat, is al eerder in
deze nieuwsbrief uitvoerig beschreven. Niet
alleen een blikvanger vanwege de prachtige
lijnen, maar zijn vaareigenschappen zijn evenzo
fantastisch. Het hoogwaardige interieur zorgt
voor heel veel comfort, waardoor een lang verblijf
op het water mogelijk is. Vanaf volgend jaar

Deze eerste Vedette Traveller heeft de werf
reeds verlaten en vaart nu in Zeeland. Speciaal
naar de wens van de klant heeft deze Traveller
een custom-built achterkant: een rechte spiegel
met gangboordtrappen ter hoogte van de

waarschijnlijk in de omgeving van Berlijn te

salondeuren, eindigend in de kuip. De

bewonderen.

eerstvolgende Traveller heeft zijn gangboorden
middels trappen eindigend op het zwemplateau.

Te Koop!
Cantia 28 Cruiser

Ook dit schip hebben wij dit jaar gebouwd, speciaal voor de HISWA!

Dit buitengewoon charmante scheepje heeft zeer goede vaareigenschappen en is in dezelfde kwaliteit
afgetimmerd, zoals u gewend bent bij onze Vedette schepen. De Cantia 28 Cruiser, is voorzien van:
- Een ruime eigenaarshut met V-kooi en kastruimte, een flinke wc-ruimte met wasgelegenheid
- In de salon is de stuurpositie met daaronder een 80 ltr. koelkast. Een keuken met spoelbak en een
tweepits gaskookplaat en heel veel kastruimte. Aan de andere zijde een L-bank met tafel.
- De aluminium pui heeft dubbele deuren en geeft toegang tot de salon.
- Het hele schip is volledig voorzien van stoffering en de twee bedden van kwaliteitsmatrassen.
- In de motorkamer ligt een Nanni 38 pk.

v.a. 1/2 september is ze gereed en tijdelijk voor de

unieke prijs van:

€ 150.000,Op onze website www.vedette.nu
kunt u nieuwe films en foto's bekijken van onze diverse modellen.
Voor het laatste nieuws en foto's kijk ook eens op onze facebook pagina, instagram
en zelfs op ons Youtube kanaal.

Vedette introduceert de Vedette 14.30 salon

Vedette Jachtbouw ontwikkelt momenteel een 15 meter schip. Op basis van de lijnen van de Vedette
comfort line, maar dan als salon. Een fraai vormgegeven schip met de uitstekende vaareigenschappen
die u van Vedette gewend bent. Uitermate geschikt om Europa mee in te trekken!

In aanbouw/ in
orderportefeuille

Nieuwste ontwikkeling
Een snelvarende Vedette!

Vedette Traveller 12.30
Vedette 11.30 Cabin
Vedette 11.30 Cabin Comfort Line
Vedette 10.30 Salon
Cantia 31 Launch
Vedette 10.30 Cabin Comfort Line
(3 x)
Vedette 9.30 Cabin Comfort Line
Vedette 12.30 cabin Comfort Line

Een voorproefje van onze nieuwste lijn, nu nog op
papier, maar zoals u gewend bent bij Vedette
Jachtbouw duurt de realisatie nooit lang!
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