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Dutch ShipYard en A.R. Design kon-
digen een samenwerking aan. Het re-
sultaat: de Dutch Craft 60’ Commuter. 
A.R. Design ontwierp de 60-voeter, 
Dutch ShipYard is verantwoordelijk voor 
de bouw en verkoop van het motorjacht. 
De ontwerper kreeg zijn inspiratie van 
de klassieke commuters en grote Riva 
jachten, het resultaat is een jacht met 
een retro look. “De aluminium construc-
tie, sandwich interieur en triple IPS600 
motoren zullen garant staan voor een 

De Friese jachtbouwer Super Lauwers-
meer heeft dit voorjaar de Evolve OC 
te water gelaten. De gloednieuwe, mo-
dern gelijnde aanwinst in het gamma van 
Super Lauwersmeer is voortgekomen uit 
de werfs drang naar innovatie en vernieu-
wing. Het ontwerp komt van de hand van 
Arnold de Ruyter. De werf omschrijft de 
Evolve OC als een jacht dat een ‘ultiem 
loungegevoel’ moet bieden. Om dit te be-
reiken is de boot onder meer voorzien van 
een ruime open kuip met een gelijkvloerse 
doorloop naar de salon en de keuken; bei-
den op hetzelfde niveau gesitueerd. Dank-
zij de indrukwekkende raampartij geniet 
men vanuit de salon en de keuken van een 
prachtig zicht rondom. Tijdens de eerste 
proefvaarten is gebleken dat de Evolve uit-
stekende vaareigenschappen heeft. Dank-
zij de goede koersvastheid is het zelfs 
zonder stuurautomaat ontspannen varen. 
De Evolve is daarbij zeer stil, wendbaar en 
zeewaardig. Super Lauwersmeer levert de 
Evolve OC in 13.00, 14.60 en 14.99 meter. 
Zoals bij elke Super Lauwersmeer staat de 
ruim veertig jaar jachtbouwervaring garant 
voor een hoge kwaliteit, doordachte bouw 
en onberispelijke afwerking. 

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

Steeler Yachts uit Steenwijk introduceer-
de in 2010 de Steeler NG modellen, een 
oogstrelend design van Martin Bekebre-
de met waaiersteven, tumblehome spie-
gel en fraai vorm gegeven accenten. De 
NG modellenlijn wordt nu uitgebreid met 
een nieuwe en ruimere 15 meter versie en 
een 17,25 meter variant. Hans Webbink, 
eigenaar van Steeler Yachts: “Deze nieu-
we modellen bouwen voort op het alom 
geprezen design van de NG’s, maar zet-
ten een trend door die deels door Steeler 
Yachts zelf is ingezet met de introductie 

snel en zeewaardig jacht. Het interieur 
van het jacht wordt voor iedere klant op 
maat gemaakt in Dutch ShipYards high-
tech timmerfabriek waar alleen de beste 
materialen zullen worden gebruikt,” aldus 
Michel Wollenstein van Dutch ShipYard. 
De Dutch Craft 60’ Commuter zal volle-
dig worden gebouwd in de fabriek van 
Dutch ShipYard in Nederland.

Dutch ShipYard
T: 06-42624050, www.dutchshipyard.nl

Dutch ShipYard toont ontwerp van 
de Dutch Craft 60’ Commuter met 
retrolook 

Super 
Lauwersmeer 
introduceert 
Evolve OC 
met ultiem 
loungegevoel

Steeler Yachts breidt uit met ruime 
NG50 CS en NG57 CS

van de NG’s en de Panorama Flatfloor, 
verkozen tot European Powerboat of 
the Year 2015: meer ruimte en licht aan 
boord, een open lay-out en grensverleg-
gende vaareigenschappen ten aanzien 
van verbruik, snelheid, geluid, stabiliteit 
en buiswater.” De NG50 CS heeft een 
introductieprijs van € 598.423, de NG57 
CS van € 990.990.

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

Kijk voor meer watersportnieuws op:


