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Bronson 34
genomineerd voor
titel European
Powerboat of the
Year 2017
Door een combinatie van prestaties,
comfort, veiligheid en bouwkwaliteit
heeft de Bronson 34 van Steeler
Yachts een plaats verworven in de
categorie tot 35 voet bij de jury van
de European Powerboat of the Year.
Voor de Nederlandse werf is dit de
derde nominatie op rij. De Bronson 34
is een op maat gemaakte aluminium
tender die uitstekende prestaties
weet te combineren met een laag
brandstofverbruik. Daarbij is het model
innovatief met het gepatenteerde
FreeFender-systeem, de veelzijdige
indeling van de kuip, een biminitop
voor hoge snelheden en een cabin met
plaats voor vier opvarenden, inclusief
een ruime badkamer en een kombuis
die van alle gemakken is voorzien.

Record aantal opleveringen voor
Mulder Shipyard

De zomer van 2016 kende voor Mulder
Shipyard een ongekende drukte. De
Nederlandse jachtwerf, die in 2013
uitbreidde op een grotere locatie, mocht
dit jaar maar liefst zeven nieuwe jachten
bij de eigenaren afleveren. Volgens

eigenaar Dick Mulder heeft de werf deze
prestatie te danken aan het hardwerkende
team en de professionaliteit van de
toeleveranciers. Onder de opgeleverde
jachten: een Mulder 98 Flybridge, twee
Mulder Bellagio jachten, twee Favorite 1500
jachten en twee Favorite 1700 jachten.
Momenteel heeft de werf zes jachten in
aanbouw, waaronder de grootste Mulder
tot nu toe: de Mulder ThirtySix.
Mulder Shipyard
T: 071-5612325
www.muldershipyard.nl

Finalisten Best of Boats
Awards bekend

Op de Middellandse Zee kon de boot
haar topsnelheid van 40 knopen laten
zien en toonde ze een comfortabele
kruissnelheid van 30 knopen. In het
woelige water voor de kust van Cannes,
met golven van 1 tot 1,5 meter, wist ze
bij 22 knopen heerlijk soepel te planeren.
De totale afwezigheid van buiswater
onder alle omstandigheden was voor
de jury een aangename verrassing. De
Bronson 34 kan worden voortgestuwd
met een asaandrijving, hekdrive of
jet-aandrijving en met één of twee
benzine- of dieselmotoren. De testboot
was voorzien van twee Yanmar 260
pk 6-cilinder turbo-dieselmotoren met
hekdrives.

Op 23 november 2016 weten we wie de winnaars zijn van
de Best of Boats Awards 2016. Zij worden bekend gemaakt op
de gala-avond van de botenbeurs Boat & Fun Berlijn. Hoewel
de jury nog volop aan het testen is, zijn de genomineerde
motorjachten inmiddels bekend gemaakt. Ook laat de jury
weten dat er een nieuwe categorie is bijgekomen: naast de beste boot voor beginners,
vissers, families en plezier, wordt er nu ook een prijs aan de beste boot voor (langere) reizen
toegekend. Onder de genomineerden voor deze laatste categorie is er ook een Nederlandse
werf genoemd. Elling Yachting maakt met de nieuwe E6 kans op de nieuwe titel.
Best of Boats Awards / www.bestofboats.com
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