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Watersportnieuws | Motorboten

De HISWA te water 2015 vormt voor 
Super Lauwersmeer het podium voor 
het presenteren van twee gloednieuwe 
jachten. De Friese jachtbouwer mag dan 
bekend staan als bouwer van kotters 
en kruisers, de nieuwe koers laat zien 
dat een open kuip ook prima binnen het 
gamma past. Op de bootshow in Am-
sterdam presenteert Super Lauwersmeer 
maar liefst twee open kuip-modellen: de 
Discovery OC en de Evolve OC. Beide 
OC’s zijn ontworpen door Arnold de 
Ruyter en tonen dat design een absolute 
hoofdrol heeft gespeeld. Het zijn jachten 
met een begeerlijke uitstraling. De Evolve 

Bij Deep Water Yachts rolt een nieuw 
ontwerp van de tekentafels. De bouwer 
van de Motorboot van het Jaar 2015  
presenteert hiermee een snel, onder 
CE-A ontworpen, rondspant aluminium 
motorjacht. De stijlvolle Korvet 175 Long 
Range is een door Willem Nieland ver-
der ontwikkelde en grotere versie van de 
succesvolle Korvet 14 CLR waarbij de-
zelfde uitgangspunten van kwaliteit, zee-
waardigheid en efficiëntie zijn toegepast. 
Als verdringer kruist de Korvet 175 LR 
boven zijn rompsnelheid en met 7.000 li-
ter brandstof aan boord is het vaargebied 
nagenoeg onbegrensd. Met twee moto-
ren en dubbel uitgevoerde apparatuur is 
redundantie gewaarborgd. Het enorme 
stuurhuis biedt ruimte voor een volwaar-
dige brug, kantoor en een keuken met 
eettafel. Benedendeks bevinden zich drie 
ruime slaapkamers. Daarnaast zijn er een 
lounge en een technische ruimte voor 
wassen en drogen, extra vries- en koel-
capaciteit en een watermaker. Het ach-
terdek is beschut en geeft toegang tot de 
motorkamer en lazarette. De compacte 
‘top-cockpit’ of fly bridge is bereikbaar in 
slechts een paar treden en biedt de mo-
gelijkheid om bij alle weersomstandighe-
den beschut buiten te sturen. De Korvet 
17 LR is bestemd voor comfortabele lan-
ge tochten onder alle omstandigheden, 
waarbij met een hogere kruissnelheid dan 
gebruikelijk voor verdringerjachten, grote 
afstanden relatief snel en efficiënt kunnen 
worden afgelegd.

Deep Water Yachts
T: 070-4275049  
www.deepwateryachts.com

Yerseke Watersportservice, gespeciali-
seerd in winterberging, jachtonderhoud 
en refit, is vol in bedrijf. Met ingang van 
komend winterseizoen heeft het wa-
tersportbedrijf in Yerseke ook een ge-
isoleerde, maar niet verwarmde, loods 
beschikbaar voor winterstalling. Daar-
naast start de werf met de afbouw van 
de Yerseke Offshore 62. Het aluminium 
jacht meet 18,50 bij 5,10 meter, heeft 
een waterverplaatsing van 30 ton en is 
ontworpen door Yerseke Watersport-
service en Trimm Design. Uitgerust met 
twee John Deere motoren haalt het 
schip een snelheid van 15 knopen. De 
Yerseke Offshore 62 is voorzien van een 
hydraulische boeg- en hekschroef en 
twee spudpalen. De motoren staan met 
conventionele schroefassen achterin het 
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Aanbod Yerseke Watersportservice 
breidt uit met winterstalling en 
nieuwbouw motorjacht

schip. Mede hierdoor ontstaat een ruime 
leefruimte met een laag geluidsniveau. 
Onder het stuurhuis bevinden zich twee 
gastenhutten en een douche/toilet. Mid-
scheeps vinden we de salon en kombuis. 
Het voorschip wordt ingenomen door de 
eigenaarshut met volledig voorin de dou-
che/toilet. Een ruime bergruimte is be-
reikbaar vanaf het zwemplateau. Door de 
forse rompramen is er ook in de salon en 
achterhutten veel contact met het water. 
In het stuurhuis verzonken zit een buiten-
stuurstand en ook op het achterdek is er 
de mogelijkheid om het schip volledig te 
besturen.

Yerseke Watersportservice
T: 0113-576006
www.yersekegroup.nl
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is de chiquere van het stel, de Discovery 
is extra sportief gelijnd. Volgens de werf 
moeten de beide open kuip-modellen 
een ‘ultiem loungevoel’ bieden. Vanuit de 
kuip loopt men gelijkvloers naar de keu-
ken die zich bij de Discovery OC hele-
maal achterin het schip bevindt. De kuip 
en de keuken vormen daarmee een mooi 
geheel. De Discovery OC is leverbaar in 
12,5 en 13,5 meter, de Evolve in 14,60 
en 14,99 meter. 

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


