
Bij restaurant Amice 
is VanDutch 
een gewaardeerde gast

De herfstzon kleurt het water van de Loosdrechtse Plassen rozerood. De 

temperatuur is aangenaam. Op het terras van restaurant Amice genieten 

gasten van het uitzicht en van een heerlijke lunch. Het water kabbelt 

zachtjes tegen de meerpalen. Aan de steiger ligt een imposante verschij-

ning afgemeerd. De VanDutch 40 maakt diepe indruk. Een schitterend 

motorjacht. Trendy, sexy en vooral opwindend. Restaurant-eigenaresse 

Marjolein Lengers kijkt er bijna verliefd naar. “Wat een uitstraling, wat een 

solide boot en wat een vaarcapaciteiten”, zegt ze stralend.
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De VanDutch is een geslaagde symbiose 
van modern design en geavanceerde techniek. 

Marjolein Lengers is opgegroeid met boten. Dertig jaar 
lang was ze in het botenbedrijf van haar ouders actief. Ze 
kocht restaurant Amice en besloot om naast de botenwereld 
zich ook op de horeca te concentreren. Ze kwam in contact 
met de ontwerpers en ontwikkelaars van de VanDutch. Die 
vroegen haar om het exclusieve dealerschap van deze boot op 
zich te nemen. “Ik wilde mijn restaurant mijn volle aandacht 
geven. Toch kroop het bloed waar het niet gaan kon en ik 
liet me verleiden om een proefvaart te maken. Ik was direct 
‘verkocht’. In al mijn jaren in de botenwereld had ik nog 
nooit zo’n fantastische boot gezien. Het totaal vernieuwende 
en spraakmakende ontwerp van Frank Mulder maakte diepe 
indruk op me. De VanDutch is een geslaagde symbiose van 
modern design en geavanceerde techniek. Een product van 
Nederlandse bodem, gebouwd door de bekende scheepswerf 
‘Zaadnoordijk Yachtbuilders’ in Heerenveen. Frank Mulder 
is een begrip in de botenwereld. Hij is meerdere malen onder-
scheiden, onder andere met de prestigieuze International 
Super Yachts Society Award, als ontwerper van de snelste 
superjachten ter wereld . Zijn ontwerpen staan garant voor 
perfecte vaareigenschappen. Op de werf in Heerenveen raakte 
ik nog enthousiaster. De VanDutch is een Nederlands kwa-
liteitsproduct van het allerhoogste niveau. Ik besloot op het 
voorstel in te gaan en werd VanDutch dealer. Mijn restaurant 
aan de plas is tegelijk mijn showroom. Een ideale plek om 
geïnteresseerden in een informele en ontspannen sfeer kennis 
te laten maken deze gespierde motorboot.”

Pure luxe
Het is tijd voor een proefvaart. Niet gehinderd door enig 
obstakel stap je zo het achterdek op. De schoenen kunnen 
aan blijven. Het ‘teak’ is vervaardigd van Esthec, een dek-
bekleding die vrijwel tegen alles bestand is. Het materiaal is 
ook heel handig in het onderhoud. Afspuiten is voldoende 
om het schoon te maken. De touwen worden losgegooid 
en de VanDutch vaart langzaam de plas op. Bij deze lage 
snelheid blijft de boot prima in het spoor. Dat komt omdat 

de schroeven in ondiepe tunnels wentelen en aangedreven 
worden door V-drives. Bij het manoeuvreren kun je volop 
gebruik maken van de twee schroeven. Zelfs draaien om de 
eigen as is geen probleem. Toch wordt de VanDutch geleverd 
met boeg- en hekschroef. De boot is sowieso standaard heel 
rijk uitgevoerd. Tot aan de autopilot en het -navigatiesysteem 
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van Raymarine toe. De VanDutch combineert prestatie met 
strak design. Een rechte voorsteven met een scherpe boeg die 
als een mes door het water snijdt. Deze vorm voorkomt het 
onaangename klappen op de golven waaraan powerboats soms 
lijden. Door een exact goed geplaatste sprayrail vaart de boot 
prettig droog. Naar achteren wordt hij snel breder. Bij het 
windscherm is hij al bijna op zijn breedst. Benedendeks is veel 
duurzaam Corian® verwerkt. Er is ruimte voor 8 personen 
rond de hydraulische tafel die moeiteloos in een superruim 
bed verandert. Natuurlijk zijn er airconditioning, verwarming, 
fl atscreen, een sound system, koelkast, magnetron, Nespresso-
apparaat en een toilet-/ doucheruimte met warm en koud 
stromend water. Het in meerdere kleuren verkrijgbare com-
posiet Esthec® dek geeft de luxe beleving van teak, zonder de 
nadelen van het onderhoud. Het dek is voorzien van pop-up 
kikkers, fl ush dekluiken en pop-up navigatieverlichting. Ook 
de zwemtrap en fenderruimte zijn verzonken weggewerkt. Zo 
komen de strakke lijnen van het design volledig tot hun recht. 
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High perfomance
De snelheid wordt opgevoerd. Dankzij de keuze uit meer-
dere modellen Yanmar motoren kan een topsnelheid van 
meer dan 40 knopen bereikt worden. De voorstuwing door 
middel van conventionele schroefassen met hoogrendement 
schroeven zorgt voor een unieke, bijna horizontale ligging 
tijdens het varen. Ook het brandstofverbruik is bescheiden. 
Bij een kruissnelheid van 20 knopen bedraagt dat niet meer 
dan 40 liter voor twee motoren. Ook op hoge snelheid blijft 
het vaargedrag van de VanDutch fantastisch. Tijdens het 
varen toont de boot zich enorm stijf en ziet er heel strak uit. 
Dat komt door het gebruik van een binnenmal. Die ligt als 
een dubbele romp in de buitenste schaal. De romp zelf is van 
vinylester en kevlar die onder vacuüm wordt ingespoten. Zo 
vloeit de hars gelijkmatig uit met een heel gladde romp als 
resultaat. De VanDutch geeft veiligheid en vertrouwen. De 
proefvaart is voorbij. Rustig koerst de boot terug naar de 
steiger bij restaurant Amice. Het is tijd voor een goed glas, 
na een enerverende VanDutch-ervaring.

Gasten zijn vrienden
Het terras is nog steeds goed bezet. Dat is niet verwonder-
lijk, want deze plek is werkelijk de mooiste aan het water 
van Loosdrecht. Marjolein Lengers is ook hier volledig in 
haar element. “De naam ‘Amice’ symboliseert eigenlijk de 
sfeer die ik hier creëer”, zegt ze. “Dat betekent vriend en 
zo beschouw ik mijn gasten ook. Ik wil op een informele 
en plezierige manier met mijn gasten omgaan en zo opti-
maal mogelijk inspelen op hun wensen. Gasten stellen dat 
op prijs en dat verklaart naar mijn idee waarom ze hier zo 
graag komen. Natuurlijk moet verder ook alles kloppen, 
maar daar doen we alles aan. De entourage, de bediening, 
een kaart met verleidelijke gerechten van hoog niveau en 
vooral gastvrijheid.” Op het terras nodigen comfortabele 
design fauteuils naast loungemeubelen en grote parasols uit 
om er eens heerlijk voor te gaan zitten. Mocht het wat frisser 
worden dan gaan de vier verwarmingsunits aan en verdrijven 
de kilte. Zwart en wit zijn hier de overheersende kleuren, 
afgewisseld met paarse accenten. Het meubilair is ontwor-
pen door couturier Frans Molenaar en geproduceerd door 
Borek. Binnen heerst er een andere ambiance. Even sfeervol 
maar met een andere ‘touch’. Opvallend zijn de rode pluche 
fauteuils op een houten vloer waarbij de antieke spiegel en 
de glazen kroonluchter als schitterende sfeerbepalers funge-
ren. Veel kunst aan de muren en een knusse open haard waar 
men genietend zijn drankje kan drinken. De hele inrichting 
is een lust voor het oog. 

Verleidelijke menukaart
Ook culinair heeft Amice het uitstekend voor elkaar. De 
vaste menukaart wisselt ieder kwartaal. Visliefhebbers komen 
eveneens uitgebreid aan hun trekken. Iedere dag is er aanvoer 
van verse vis. Standaard is er iedere dag een ander verrassings-
menu van vier gangen, evenals een drie gangen lunchmenu. 
Uiteraard kunnen gasten op ieder moment van de dag voor 
elk gerecht kiezen. Buiten de kaart zijn er ook regelmatig 
verse gerechten te krijgen. Even informeren bij de bediening 
en de keuken zorgt ervoor. Gewilde toppers zijn bijvoorbeeld 
sashimi en de ceasar salad, maar ook voor de Alaska King 
crab willen gasten nog wel eens een ‘blokje omrijden’. De 
uitgebreide wijnkaart is ruim voorzien van heerlijke wijnen 
uit Afrika en Amerika en uiteraard ook veel mooie fl essen uit 
Frankrijk. Amice is elke dag geopend vanaf 12 uur. “Altijd 
vers, altijd echt, altijd welkom. Zo heb ik het op mijn website 
vermeld”, besluit Marjolein Lengers. “Dat is waar Amice voor 
staat en dat is de ambiance die mijn gasten zeer waarderen.” 

Wij zijn 7 dagen in de week geopend. Voor het maken van 
een proefvaart verzoeken wij u vriendelijk om eerst telefo-
nisch een afspraak te maken.

Tekst: Ben van der Sommen

Restaurant Amice
Veendijk 1-a
1231 PB Oud Loosdrecht (Wijdemeren)
Tel.: 035 - 582 25 00
www.restaurant-amice.nl

Openingstijden
Maandag t/m zondag vanaf 12.00 uur 
Keuken geopend vanaf 12.00 uur 

M.L. Marine BV
Veendijk 1-a
1231 PB  Oud loosdrecht  (Wijdemeren) 
Tel.: 035 - 582 6127
Mobiel: 06 - 54 220 110
www.mlmarine.nl 


