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VEDETTE JACHTBOUW BESTAAT 20 JAAR!
13 november 2001 schreef Hans van Veen zijn nieuwe bedrijf Vedette Jachtbouw in bij de Kamer van
Koophandel. Een jaar later introduceerde hij zijn eerste Vedette schip op de Hiswa. Een ca. 8 mtr groot
salonscheepje waarvan de frontramen negatief op het kajuitdak staan. Dit scheepje leek op de
loodsbootjes (deze worden in Nederland 'de roeiers' genoemd, die gebruikt worden in de Franse
haventjes en luisteren naar de naam Vedette. En zo is de naam Vedette Jachtbouw geboren. In
Nederland is een Vedette natuurlijk ook een ander woord voor ster in de filmwereld of een uitblinker in de
sport. Na dit eerste scheepje volgden er meerdere en zo varen er al ca. 150 Vedette modellen rond op de
Nederlandse en Europese wateren!

SAVE THE DATE!
27 AUGUSTUS 2022

VEDETTE-EVENEMENT
In 2022 bestaat Vedette Jachtbouw 20 jaar. Bovendien is het al weer zeven jaar geleden (2015) dat de
laatste bijeenkomst van Vedette-schepen werd georganiseerd. Daarom organiseren vier schippers van
Vedettes op zaterdag 27 augustus 2022 weer een nieuwe Vedette-bijeenkomst. Details over deze
bijeenkomst en de mogelijkheid je in te schrijven volgen in een volgende nieuwsbrief maar onze tip: Houd
de middag en avond vast vrij! Gezien het feit dat de laatste bijeenkomst al weer in 2015 was, verwachten
we veel deelnemers. Tipje van de sluier: de bijeenkomst vindt plaats op de Westeinder Plassen en de
Braassemermeer.
Houd de volgende nieuwsbrieven in de gaten. Zorg dat je erbij bent!

NIEUW!!!!
VEDETTE SALON COMFORT LINE
Bij een jubileum hoort een introductie van een nieuw model en dat is de Vedette salon Comfort Line.
Vooruitlopend op de vraag heeft Vedette Jachtbouw samen met de ontwerper van de Vedette modellen
een salonschip ontworpen op basis van de Comfort Line romp.

Sneak preview: de Vedette 11.30 salon Comfort Line.

De voorzijde van de modern gelijnde romp is voorzien van een sprayrail en de achterzijde van het
onderwaterschip is breder en vlakker gemaakt. Hierdoor zijn de vaareigenschappen uitmuntend, het schip
is zeer stabiel, koersvast, relatief snel en zeer wendbaar.

De Vedette salon Comfort Line wordt zeer compleet aangeboden. Het schip is ‘semi custom built’, dat wil
zeggen dat de klant veel inspraak heeft. Uiteraard kan de klant ten aanzien van de techniek, voortstuwing
of interieur een andere mening hebben. Op basis van wensen en ideeën ontstaat een gepersonaliseerd
salon-pleziervaartuig. Het schip is uitermate geschikt om Europa mee in te trekken.

Deze Vedette salon Comfort Line is verkrijgbaar in de afmetingen 9.30, 10.30, 11.30, 12.30 en 14.30.

Gevolgen van de pandemie op
bouwtijden, levertijden en prijzen van
Vedette pleziervaartuigen
Regelmatig wordt ons gevraagd naar bouw- en levertijden. De bouwtijd van een schip (afhankelijk van de
grootte) ligt tussen de 6 à 11 maanden. De levertijd is natuurlijk afhankelijk van de orderportefeuille,
eerder gegeven opdrachten zullen hierin leidend zijn. Door de pandemie en de populariteit van het merk
Vedette is onze orderportefeuille goed gevuld, voor vragen over de actuele leverdatum voor een nieuw
schip kunt u ons altijd bereiken.

Op te leveren in 2021 - de Vedette Navigator 35

Veel grondstoffen (denk bijv. aan staal, hout, kunststoffen), halffabrikaten en eindproducten worden steeds
schaarser en prijzen staan enorm onder druk. Leveringen van diverse producten (glas, stoffering,
buiskapdoeken, etc.) vertragen enorm. Dit geldt niet alleen voor Vedette Jachtbouw maar voor alle
jachtbouwers.

De schaarste op de wereldmarkt ten aanzien van grondstoffen, een 8,5% loonsverhoging vanuit de
metaal CAO en de gevolgen van de pandemie hebben ervoor gezorgd dat de prijzen van onze
pleziervaartuigen zijn gestegen. Toch hebben wij de prijsstijging tot het minimale kunnen reduceren. De
nieuwe prijzenbladen zijn te downloaden op onze site.

FACEBOOK
MEMBER OF VEDETTE

Weer een leuk initiatief, dit keer van een toekomstige Vedette eigenaar, er is nu ook een facebook pagina
voor Vedette vaarders genaamd "Member of Vedette". Huidige en toekomstige Vedette eigenaren kunnen
zich aanmelden bij deze groep en zo tips en ervaringen uitdelen. De aanmeldingen stromen al binnen en
de onderwerpen zijn zeer divers!

3 Vedette schepen komen er elkaar tegen op de Drecht

Uitslag wedstrijd
"Spot de Vedette"
In de Vedette Post van juni hebben wij de wedstrijd "Spot de Vedette" gemeld. Bij 10 verschillende
Vedette schepen was er een volle bingo kaart. Diverse Vedette vaarders hebben hier gehoor aan
gegeven. De Vedette handdoek gaat zijn weg vinden naar deze inzenders.

De winnaar van de mooiste foto is de familie Potters, zij hebben een prachtige actiefoto gemaakt van de
Vedette 11.30 cabin Comfort Line "Trojan". Zij winnen de COB BBQ!

Dit jaar opgeleverde
schepen:

Vedette 10.30 cabin Comfort Line - Fortess

Vedette 9.30 cabin Comfort Line - Watergreef

Vedette 10.30 cabin Comfort Line - Duchess

Vedette 11.30 cabin Comfort Line - Trojan

Vedette 9.30 cabin Comfort Line - KlaverVier

Vedette 9.30 cabin Comfort Line - Overstag

Vedette 11.30 cabin Comfort Line - Happy One

Vedette 9.30 cabin Comfort Line

Vedette 9.30 cabin Comfort Line - Cornelia
Vedette 10.30 cabin Comfort Line - Blue Zone

Vedette 9.30 cabin Comfort Line - Meander
Vedette 12.30 cabin Comfort Line - Papillon

Vedette 10.30 cabin Comfort Line - Velvet
Vedette 10.30 cabin Comfort Line - de Waterman

Orderportefeuille 2022
- 2024
(stand december 2021)
Vedette 10.30 Cabin (2x)
Vedette 11.30 Cabin
Vedette Navigator 35 (2x)
Vedette 10.30 cabin Comfort Line (13 x)
Vedette 9.30 cabin Comfort Line (15x)

Vedette 10.30 salon Comfort Line (2x)
Vedette 11.30 cabin Comfort Line
Vedette 11.30 salon Comfort Line (4x)
Vedette Navigator 41

Vedette 11.30 salon Comfort Line

Vedette Jachtbouw werkt aan een nieuwe site. Ons streven is om in
januari de nieuwe site in de lucht te laten komen.
www.vedette.nu

Voor het laatste nieuws en foto's kijk ook eens op onze Facebook pagina, Instagram en
zelfs op ons Youtube kanaal.
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