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Primeur Boarncruiser 1200 Elegance
op Boot Düsseldorf 2016

Tijdens Boot Düsseldorf 2016 presenteert De Boarnstream International
Motoryachts in hal 17 haar Europees
genomineerde primeur; de Boarncruiser 1200 Elegance-Sedan. Het ruim 12
meter lange motorjacht wordt hier voor
het eerst gepresenteerd aan de internationale pers en het internationale publiek.

De werf belooft met dit jacht een geweldig levensgevoel op bijna één niveau. De
steile boeg geeft de Boarncruiser Elegance meer binnenruimte en een extra
lange waterlijn wat resulteert in een beter
vaargedrag en een optimaal prestatievermogen. De forse raampartijen, hoog
boven de waterlijn, bieden een bijna 360˚
uitzicht. Naast de Boarncruiser 1200 Elegance-Sedan wordt ook de Boarncruiser
1300 Elegance tentoongesteld. Dit schip
wordt in het voorjaar 2016 voor het eerst
als halfgleider met een kruissnelheid van
14 knopen geleverd.

Schaaf Boats
wint een German
Design Award
2016
De prestigieuze Duitse prijs voor het beste design gaat dit jaar naar Schaaf Boats.
Sinds begin dit jaar vertegenwoordigt
Scheepsmakelaardij Goliath Sneek de
exclusieve nieuwe jachten van Schaaf
Bootsmanufaktur uit Duitsland. “Het design van de aluminium jachten is zeer
onderscheidend. Het bedrijf richt zich
dan ook op die kopers die iets anders
dan anders willen. Het winnen van een
German Design Award bevestigt dat
men op de goede weg is met hun ontwerpen. Scheepsmakelaardij Goliath uit
Sneek is dan ook blij dit merk voor Nederland en België te mogen vertegenwoordigen,” aldus Frans van der Houwen
van Scheepsmakelaardij Goliath.
Scheepsmakelaardij Goliath Sneek
T: 0515-560410
www.scheepsmakelaardijgoliath.nl

De Boarnstream
International Motoryachts
T: 0566-600828, www.boarnstream.com

Méér bezoekers voor najaarsshow
Motorboot Sneek met 4 gastwerven

Motorboot Sneek kon zich bij de najaarsbeurs in het weekend van 30 oktober wederom verheugen op een stijgend aantal
bezoekers. De hotels en restaurants in
Sneek zaten vol met Nederlandse, Belgische maar vooral ook veel Duitse bezoekers, die veelal voor het hele weekend
naar Sneek kwamen. Voor hen lagen er in
totaal meer dan 400 nieuwe en gebruikte
motorjachten van Nederlandse topklasse
klaar om te worden bezichtigd. Tijdens

deze editie werd Motorboot Sneek aangevuld met 4 gastwerven: Menken Maritiem, Sturiër Yachts, Integrity Trawler en
Super Lauwersmeer. De volgende show
van Motorboot Sneek is de voorjaarsshow. Deze wordt gehouden op 8, 9 en
10 april 2016.

Motorboot Sneek
www.motorbootsneek.nl
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