
YachtFocus Magazine 147 • www.yachtfocus.com nieuwe boten - gebruikte boten nieuwe motorboten | 89

Sturiër Yachts uit Stavoren staat dit 
jaar met de Dutchman 52 op Boot 
Düsseldorf. Vorig jaar vond hier de 
enthousiast ontvangen première van 
de Dutchman-serie plaats waarna de 
eerste schepen aan de nieuwe eigenaren 
zijn geleverd. De Dutchman 52 is 
genomineerd als European Yacht of the 
Year 2017 waarvan op Boot Düsseldorf 
de uitreiking zal plaats vinden. De 
Sturiër Dutchman 52 is gemaakt voor 
een comfortabel verblijf op het water. 
Door een slim ontwerp en vakkundige 
bouw zijn de ruimten van het jacht 
met minimale niveauverschillen en 
weinig traptreden zeer toegankelijk 
en begaanbaar. De Dutchman 52 is 
standaard uitgerust met een motor, twee 
of drie hutten, een hydraulische power 
installatie, een boegschroef, dubbele 
beglazing, vloerverwarming in alle 
interieurruimten, een elektrisch schuifdak, 
was/droogmachine, wijn-klimaatkast, 
veel zichtbaar gepolijst roestvrijstaal en 
navigatieapparatuur. De Dutchman 52 is 
CE A gecertificeerd en is te koop voor  
€ 829.000,- ex. BTW. 
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Wereldprimeur Marex 310 Sun Cruiser 
op Boot Düsseldorf 2017
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De Open Kuip 33 SE van Vri-Jon DSA 
Yachts heeft zijn eerste vaaruren er op 
zitten. Na oplevering heeft de eigenaar 
een paar dagen kunnen varen. Het schip 
valt op door zijn grijze kleur. De afgelopen 
jaren zijn de kleuren voor de schepen sterk 
veranderd. Bij Vri-Jon DSA Yachts kan 
een ieder die een schip laat bouwen zelf 
de kleur bepalen. Ondanks dat dit schip 
60 centimeter smaller is dan de standaard 
versie, is er geen afbreuk gedaan aan 

het model en de ruimte in het schip. De 
eigenaarshut heeft een vrijstaand bed 
en douche en toilet zijn gescheiden. Een 
overzichtelijke stuurstand, keuken en 
salonbank maken het schip compleet. In 
het voorjaar gaat het schip op transport 
naar zijn thuishaven in Zwitserland. 
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De Sun Cruiser serie is sinds 1988 in het Marex programma in drie verschillende edities 
aanwezig geweest. De geheel nieuwe Marex 310 zal worden geïntroduceerd tijdens 
Boot Düsseldorf 2017. Opvallend is het geïntegreerde schuifdaksysteem. Dit bestaat 
uit twee schuifgedeelten waarmee het schuifdak in verschillende posities vastgezet 
kan worden. De rest van de tent zit verstopt in de opbouw en kan - zonder inritsen - 
als een gordijn rondom dicht worden getrokken. Ook bijzonder is de cockpit met een 
enorm zitgedeelte dat plaats biedt aan tien personen rond een grote klapbare tafel. Dit 
zitgedeelte kan eenvoudig tot zonnebed worden omgebouwd. Het grote zwemplateau 
volgt de lijn van de eerdere nieuwe Marex modellen en is ruim en praktisch. Zo kan 
men eenvoudig van en aan boord komen via het zwemplateau bij achter- en zijwaarts 
aanmeren. Het voordek is makkelijk en veilig te bereiken dankzij de brede gangboorden. 
Dankzij de standaard Volvo Penta D4- 300 pk dieselmotor is de Marex 310 niet alleen 
te gebruiken op kleine wateren, maar zeker ook op het grote water en de rivieren. De 
Boarnstream International Motoryachts heeft sinds de jaren ‘70 een sterke relatie met 
Marex en is sinds 2002 exclusief dealer voor de Nederland. 
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