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De Boarnstream International 
Motoryachts uit Jirnsum presenteert in 
februari een primeur op Boot Holland 
te Leeuwarden. De Boarncruiser 1200 
Elegance - Long Top is een vernieuwde 
versie van de Elegance 1200 Sedan 
(European Motorboat of the Year 2016). 

Wies Hokwerda van De Boarnstream 
International Motoryachts licht toe: “De 
Boarncruiser 1200 Elegance - Long 
Top is ontwikkeld en gebouwd voor 
mensen die méér verwachten dan wat 
de markt momenteel biedt. De Elegance 
is gebouwd zonder enige concessie 
te doen aan attitude en bewerking.” 

Naast het 360˚ panorama zicht heeft de 
Long Top versie een volledig stalen dak 
over de kuip. Dit betekent te allen tijde 
beschutting tegen regen, wind en zon 
en zorgt ervoor dat de kuip eenvoudig 
volledig kan worden afgesloten door 
zijwanden te plaatsen. Ook komt 
de belijning van de Elegance beter tot 
haar recht met een Long Top. De boot is 
te koop vanaf € 380.242,- incl 21% BTW.
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Nieuwe BEGE Peddler 950 
te zien op Boot Holland
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De Britse fabrikant van luxe motorjachten Fairline bestaat vijftig jaar. Speciaal voor deze 
gelegenheid heeft de werf een nieuwe bedrijfsfilm laten maken. De film, die ook te zien 
is op watersportnieuwssite BootAanBoot.nl, toont in vogelvlucht de rijke historie van de 
werf en Fairlines passie voor perfectie, schoonheid en goede vaareigenschappen. De 
nieuwe bedrijfsfilm is onderdeel van de ‘Golden Moments’ campagne waarmee de werf het 
gouden jubileum viert. In dit kader wordt er ook gewerkt aan een jubileumboek dat aan het 
einde van 2017 in beperkte oplage beschikbaar zal zijn. Het boek wordt geïntroduceerd op 
de Londen Boat Show. In Nederland wordt Fairline vertegenwoordigd door Jonkers Yachts.
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Fairline Yachts viert 50-jarig bestaan

Ook dit jaar komt Bootcentrum Geertsma 
met een nieuw ontwerp naar Boot Holland: 
de BEGE Peddler. In het verspringende 
dak van de opbouw en het voordekje 
voorop herkennen we zeker de lijnen 
van de ontwerper Willem Nieland, maar 
de Peddler 950 is van een heel ander 
kaliber dan de vorig jaar geïntroduceerde 
Allrounder 42. In opdracht van een klant 
heeft de boot zowel een kruiphoogte 
als een stahoogte van 2,00 meter. Dat 
is extreem laag, ook voor een boot van 
9,50 meter. De Peddler heeft een tweede 
stuurstand in de zelflozende royale kuip 

met zitbanken. Binnen is de leefruimte op 
één niveau. De grote ramen en het open 
interieur uitgevoerd in licht eiken werken 
zeer ruimtelijk. Het interieur is naar wens 
aan te passen. De werf verwacht veel van 
het goed gevormde onderwaterschip in 
combinatie met de nieuw ontwikkelde 
Yanmar comman rail diesel van 45 pk. Dit 
nieuwe jacht is te zien op standnummer 
3071 van Boot Holland. 
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