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Ruim zeventig jachten op één dag 
bezichtigen? Dat kan tijdens de Pedro-
Boat Oudejaarsshow van maandag 19 
tot en met zaterdag 24 december te 
Zuidbroek. Tijdens deze dagen zijn de 
diverse occasions scherper geprijsd. De 
Pedro-Boat Oudejaarsshow is bedoeld 
voor de oriënterende bootliefhebber en 
vindt plaats op het 40.000m² grote terrein 
in Zuidbroek, vlakbij de Duitse grens. 
Onder het genot van een warme oliebol 
en glühwein of een lekker kopje koffie of 
thee met iets lekkers kunnen bezoekers 
kennis maken met de jachten in het 

verkoopassortiment van Pedro-Boat. Ook 
voor bezoekers die een nieuwe Pedro 
willen laten bouwen is deze oudejaarsshow 
een mooie gelegenheid om ideeën op 
te doen. De werf is tijdens deze dagen 
geopend van 9.00 tot 17.00 uur. 
Mail voor meer informatie naar  
marketing@pedro-boat.nl.  
 
Pedro-Boat 
T: 0598-451763
www.pedro-boat.nl

Tijdens Boot Düsseldorf 2017 presenteert 
De Boarnstream International Motoryachts 
haar primeur: de Boarncruiser Elegance 
1300-Express. Deze ‘Express’ editie is 
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een extra uitvoering van de Boarncruiser 
Elegance–Sedan die in 2016 werd 
uitgeroepen tot European Powerboat of 
the Year. Het grootste verschil is te vinden 
in de snelheid. De Boarncruiser Elegance 
1300-Express is namelijk leverbaar met 
een topsnelheid van 22 knopen. Naast 
de 1300 kan ook de Elegance 1200 in de 
Express editie geleverd worden. Bij het 
jacht is een stalen romp gecombineerd met 
een aluminium opbouw. De sterke maar 
lichtgewicht constructie maakt snel varen 
mogelijk in combinatie met een uiterst 
efficiënt brandstofverbruik. Bij 14 knopen 
kruissnelheid is het uiterst comfortabel 
varen met de Elegance Express. Tijdens 
de show in Düsseldorf in januari zal 
ook de Boarncruiser 1200 Elegance - 
Long Top te zien zijn. De Boarnstream 
International Motoryachts is er te vinden op 
standnummer 17A38. 

De nieuwe eigenaar van Greenline, bouwer van 
duurzame, hybride motorkruisers, vaart een nieuwe 
koers. De nieuwe eigenaar nam deel aan Fort Lauderdale International Boat Show 
met vijf boten, variërend van 33 tot 40 voet. Het idee achter de Greenlines is dat deze 
volledig uitgeruste motorjachten geruisloos door het water glijden zonder het water te 
vervuilen. De nieuwe 36-voeter vaart op de elektromotor circa 6,5 knopen en de 370 pk 
Yanmar diesel geeft het vaartuig een topsnelheid van 25 knopen. De standaard motor is 
een 220 pk Volvo Penta diesel. “Veel van onze klanten zijn gepensioneerde schippers die 
niet alleen de bestemming waarderen, maar ook de reis ernaartoe,” aldus de 53-jarige 
eigenaar Zinchenko. Zinchenko was voorheen Greenline dealer onder de voormalige 
eigenaar, Seaway uit Slovenië. Het nieuwe bedrijf is ook gevestigd in Slovenië. Het bedrijf 
is opgestart met de productie van modellen onder het vorige eigendom - de Greenline 
33, 40 en 48 - en is bezig met de volgende generatie van Greenlines met onder meer 
de 36 en 44. Zinchenko verwacht de 44-voeter in januari 2018 uit te brengen.
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