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VEDETTE |  TRUST

Het is niet voor niets dat Vedette Jachtbouw  

haar nieuwe schip Trust, ofwel vertrouwen, heeft  

genoemd. Dit modern vormgegeven schip heeft 

krachtige lijnen, gecombineerd met een char-

mant voorkomen. Hiermee bevestigt Vedette 

Jachtbouw dat er gebouwd wordt vóóruitlopend 

op de huidige trends. En dat geldt niet alleen qua 

uiterlijk, maar bovenal qua prestatie ten aanzien 

van vaareigenschappen en betrouwbaarheid/

techniek.
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VEDETTE |  33 TRUST

VEDETTE |  41 TRUST

10,25 x 3,55 x 2,41

12,50 x 4,35 x 2,60

De Vedette Trust is te verkrijgen in twee afmetingen:

Eigen ontwerp
De Vedette Trust is volledig “in-huis” ontworpen. Met vooruitziende blik en vooruitlopend op huidige trends 

kreeg dit modern ogende schip vorm. De kenmerkende Vedette-lijn is duidelijk aanwezig, maar met een 

vernieuwend karakter, gericht op de toekomst. In het ontwerp van de Trust is veel aandacht geschonken 

aan de rompvorm. Dit heeft geresulteerd in een zeer stabiel schip met sublieme vaareigenschappen. 

Kenmerkend voor de Trust is zijn rechte, scherp toelopende steven, ook wel bijlsteven genoemd. Voordeel 

van dit type voorsteven is dat hiermee uitmuntende vaareigenschappen worden verkregen en in combi-

natie met de zogenoemde sprayrail is ook meer ruimte in de eigenaarshut gebracht.

Vaareigenschappen
Met een bijlsteven wordt een betere aansnijding van het water verkregen, dit hangt sterk samen met de 

werkelijke scheepslengte op de waterlijn. Hierdoor is een hogere snelheid mogelijk. De aanwezige sprayrail 

werkt hier ook positief aan mee. Deze vangt de golven op en werkt ze opzij, hierdoor heeft  de Trust een 

zeer kleine boeg- en hekgolf. Bij hogere snelheden blijft het schip relatief vlak ten opzichte van de waterlijn.
De Vedette 33 Trust met een 110 PK Volvo 

heeft een rompsnelheid van 14,5 km/h   

en een maximale snelheid van 17,5 km/h.

TRUST
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Als eerste van de nieuwe serie is de Vedette 33 Trust door Vedette Jachtbouw opgeleverd. 

Deze boot is volledig gebouwd naar de wensen van de klant. Zo is deze boot íets er  

en lager gemaakt om te kunnen varen in het gebied waar de eigenaar woont. 
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Ramen en poorten
Kenmerkend voor de Trust zijn de twee verlijmde, zwarte ramen, volledig geïntegreerd in de robuuste romp. 

Deze werken mee aan de karakteristieke uitstraling van de Trust. Vanuit de eigenaarshut  bieden ze een 

wijds uitzicht op de omgeving. 

Dankzij de raampartijen met smalle profielen is er vanuit de stuurpositie ruim zicht op de omgeving. De 3 

frontramen zijn eveneens verlijmd en voorzien van raamontwaseming en ruitenwissers. De zwarte omlijsting 

zorgt ervoor dat het lijkt alsof  het dak zweeft. De zijramen zijn open te schuiven en in het dak zit een groot, 

elektrisch bedienbaar schuifdak met hor en screen verwerkt. Zo ontstaat er het gevoel van “buiten” varen!

De pui, die dient als entree van de kuip naar de salon, heeft twee toegangsdeuren. Het aluminium frame 

is sterk en strak in de sponning gezet, conform het CE-keurmerk, hierdoor blijft bij zwaar weer inkomend 

water uit de salon. De deuren van de pui draaien de kuip in en kunnen daar, zonder dat dit veel ruimte 

in beslag neemt, worden vastgezet. Naast de pui zitten aan stuurboord- en bakboord-zijde smalle ramen, 

die verticaal kunnen worden geopend. Dit maakt de achterzijde van de Trust heel transparant en biedt 

een goed uitzicht op de achterzijde van de boot.

De Vedette Trust valt onder het CE-keurmerk, categorie C.  

Deze boot is geschikt voor kustwateren, rivieren, meren en binnenwateren.
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Zwemplateau 

Spiegeldeur

Kikkers/bolders op RVS fundatie

Naar buiten draaiende deuren
(isolatie glas)

ruime, zelflozende kuip 

Geveegd 
onderwaterschip

Geïntegreerd raam 
(isolatie glas)

Voortstuwing 
onder de kuipvloer

RVS Berghout

Entree gangboord/kuip

Anker en ankerlier

Zonnepaneel (optioneel)

Elektrisch bedienbare mast

Geïntegreerde deuren

Sprayrail

“Bijl” steven

Zeer scherpe
aansnijding

Elektrisch schuifdak
Zeer panoramisch uitzicht

Vlucht/ventilatie luik

Zware railingKuiprailing
Voorzieningen voor
extra gemak en comfort
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In de Vedette 41 Trust is een tweede slaaphut te realiseren.



Techniek
Op het dak staat een speciaal door Vedette ontworpen mast, met daarin de techniek. Om de doorvaart- 

hoogte van de boot niet te vergroten, is een zeer ingenieuze oplossing bedacht. De mast is elektrisch 

strijkbaar en valt, gestreken, in zijn geheel weg achter/ in het dak. Hierdoor bepaalt de hoogte van  

het dak de doorvaarthoogte bij bruggen. De mast is zo ontworpen dat er ruimte is voor de navigatie- 

verlichting, het ankerlicht, de hoorn, een achteruitkijkcamera en antennes voor de marifoonantenne,  

de gps en digitenne. 

Op het dak van de salon kan een zonnepaneel worden aangebracht, dit paneel laadt de accu’s op, 

waardoor men voor langere tijd kan “wild liggen” met de Trust. 

Comfort
Aan de toegankelijkheid van het schip is flink aandacht geschonken. Vedette Jachtbouw heeft de Trust 

voorzien van een ruim zwemplateau met spiegeldeur. De kuip is vanaf de steiger gemakkelijk te betreden 

door de in de romp geïntegreerde deuren aan bakboord en stuurboord. Dit biedt een zeer laagdrempelige 

instap, waardoor ouderen of mindervaliden eenvoudig aan boord kunnen komen, 

De ergonomie van het schip heeft de nodige aandacht gehad; een comfortabele zit aan boord is  

gerealiseerd en het schip is gelijkvloers. Sturen en bedienen gaat intuïtief en het stuur is verstelbaar.  

De bank achter de stuurpositie is klappend, waardoor zowel zittend als staand sturen mogelijk is.
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Interieur
Voor het interieur is er keuze uit tal van houtsoorten. De inrichting van het interieur kan op maat worden 

gemaakt, naar de wensen van de klant.  De stuurpositie is magnifiek qua ergonomie, alle bedieningen 

zijn binnen handbereik.

De salon is ingericht met een bestuurdersbank en een meevaardersbank, een dinette met tafel en een  

pantry. De dinette kan, door de tafel te laten zakken, omgebouwd  worden tot een extra slaapplaats voor 

twee personen (ca. 1.40 m breed). De pantry is van alle gemakken voorzien. Het ruime aanrechtblad (ge-

maakt van composiet) biedt veel werkruimte. De pantry is standaard voorzien van een grote 80 ltr koelkast, 

een gaskookplaat met drie pitten, een spoelbak én biedt veel opbergmogelijkheden door meerdere lades.

Met een klein afstapje kunnen de ruimtes voorin de boot worden betreden. Naast het trapje is een royale 

hangkast gecreëerd. Op de Trust is een apart toilet en een aparte douchecel, beide ruimtes zijn licht door 

de aanwezige poorten. De douche is via de eigenaarshut  te betreden. De eigenaarshut is voorzien van 

kasten en een royaal tweepersoonsbed. De lades onder het bed zorgen voor extra bergruimte. De spray-

rail die in de romp is verwerkt heeft een gunstig effect op de ruimte van de eigenaarshut. Het vluchtluik, 

de verlijmde ramen en de aanwezige poorten maken het een heel lichte ruimte. In de Vedette 41 Trust is 

een tweede slaaphut te realiseren.



Plattegrond indeling 
Vedette 33 Trust

In deze Vedette 33 Trust is gekozen voor Wengé, een hoogwaardig  

plaatmateriaal, waarmee een zeer rijke sfeer is ontstaan.  
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Buitenruimte
In de ruime, zelflozende kuip is er voldoende opbergruimte in de banken. De kuipbanken worden gestof-

feerd om comfortabel buiten te kunnen zitten. De banken kunnen worden voorzien van dekzeilen om 

de kussens droog te houden, maar er kan ook gekozen worden voor een kuiptent. Er is ook ruimte in de 

achterbank, de zogenoemde fietsenbunker, om vouwfietsen mee te nemen aan boord.

Via de kuip komt men op het zwemplateau met daarop de zwemtrap. De ruime gangboorden zijn direct 

vanuit de kuip te betreden via toegangstreden. De Trust heeft rondom een roestvaststalen verschansing. 

Voortstuwing
De motorkamer van de Vedette 33 Trust voorziet standaard in een Volvo D2 75 pk motor, andere vermo-

gens zijn mogelijk. De Vedette 41 Trust is standaard uitgerust met een Volvo D3 110pk. De Volvo D3 150 pk 

voorziet in een wezenlijk hogere snelheid. De boot is voorzien van een zeer gemakkelijk te bedienen  

boeg- en hekschroef. De proportionele boeg- en hekschroef zijn zeer stil en zorgen voor een enorm  

gemak bij het afmeren van de Trust.
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Smidskade 18
2461 TR  Ter Aar

Tel. +31 (0)172 600 495
E-mail info@vedette.nu

www.vedette.nu
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Volg ons op facebook!


