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Overwijk Yachting uit Hemrik heeft op 
1 september 2015 een reeks nieuwe ex-
clusieve modellen van de Langenberg 
Cabin Cruiser gelanceerd. De ver-
trouwde kwaliteitscruiser is hiermee in 
een nieuw jasje gestoken. De volledig 
van staal gebouwde Langenberg Cabin 
Cruiser onderscheidt zich door de lage 
doorvaarthoogte en riante kuip met bui-
tenstuurstand en heeft daarnaast ook 
veel overdekte leefruimte met alle luxe 
en comfort. Door de multiknikspantromp 
en het lage zwaartepunt bezit het schip 
een hoge mate van stabiliteit en prima 
vaareigenschappen. Er worden vier mo-
dellen geleverd in lengtes van 8,30 tot 

In Cannes zijn deze zomer 24 boten 
genomineerd voor de titel European 
Powerboat of the Year 2016. De vakjury 
van acht Europese watersportmagazi-
nes heeft hierbij ook vier Nederlandse 
motorjachten genomineerd. De boten zijn 
onderverdeeld in vier lengtecategorieën. 
Daarnaast is er een speciale categorie 
voor waterverplaatsende schepen. In die 
laatste categorie zijn de Hollandse Boarn-
cruiser Elegance 1200, de Linssen 530 
AC en de Super Lauwersmeer Evolve 48 
OC geselecteerd als kanshebbers van-
wege hun vernieuwende design en dege-
lijke bouw. In de categorie ‘Boten tot 45 
voet’ werd daarnaast de Steeler NG 43 
Offshore van de eveneens Nederlandse 
werf Steeler Yachts genomineerd. Dit 
jacht viel op door het uitzonderlijke romp-
ontwerp met indrukwekkende brandstof 
efficiëntie, die grensverleggend in haar 
snelheidsklasse is.  In januari 2016 wor-
den de winnaars bekendgemaakt, tijdens 
de openingsdag van de internationale bo-
tenbeurs Boot Düsseldorf.

European Powerboat of the Year Awards 
www.boat-duesseldorf.com

Vijf motorboten zijn uitverkoren als kans-
hebbers voor de ‘HISWA Motorboot van 
het Jaar 2016’. De nominaties zijn toege-
kend door een onafhankelijke vakjury. De 
strijd gaat deze editie tussen de Boarn-
cruiser 1200 Elegance, de Aluqa Abalone 
28, de Super Lauwersmeer Evolve OC, 
de Spoker Saloon en de Lillebror 78. De 
‘HISWA Boot van het Jaar’-verkiezing is 
een initiatief van de HISWA Amsterdam 
Boat Show en biedt een podium aan 
vernieuwende motor- en zeilboten die in 
het kalenderjaar of het voorgaande jaar 
nieuw op de Nederlandse markt zijn ge-
bracht. De boten worden beoordeeld op 
diverse eigenschappen, zoals construc-
tie, vaareigenschappen, prijs/kwaliteit 

Overwijk Yachting lanceert nieuwe 
modellen Langenberg Cabin Cruiser

Vier Nederlandse 
motorjachten 
strijden mee voor 
titel ‘European 
Powerboat of the 
Year’

Nominaties HISWA Motorboot
van het Jaar bekend

verhouding en design, maar met name op 
het innovatieve karakter. Tijdens de test-
dag op 14 oktober bepaalt de vakjury de 
winnaars, die vervolgens tijdens de ope-
ningsdag van HISWA 2016 op woensdag 
16 maart in de RAI in Amsterdam bekend 
worden gemaakt. Alle genomineerde bo-
ten zijn daar tevens te bezichtigen tot en 
met zondag 20 maart.

HISWA Amsterdam Boat Show
www.hiswarai.nl

Kijk voor meer watersportnieuws op:

10,25 meter. De CC27 is de kleinste en 
de grootste versie is de CC33 die ook 
met een achterkajuit aangeboden wordt. 
Homme Overwijk van Overwijk Yachting:  
“Dat we voldoen aan een behoefte merk 
ik nu al. Binnen een week na de lancering 
was ik al in gesprek met drie concrete 
belangstellenden. Opvallend is dat ze al-
len kiezen voor de grootste versie zodat 
ik nu al speel met de gedachte om een 
nog groter model op de markt te zetten.”

Overwijk Yachting 
T: 0858-769169
www.langenbergcabincruiser.nl


