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Linssen Yachts uit Maasbracht bouwde dit 
jaar 25 nieuwe motorjachten voor Locaboat 
Holidays. Het nieuwe model, de Pénichette 
Évolution, is optimaal ingericht voor 
charterdoeleinden. Het schip is compact 
qua buitenmaten en biedt toch een zeer 
ruim interieur. In verband met de veiligheid 
en het bedieningsgemak werd gekozen 
voor een ontwerp zonder gangboorden, 
maar met centerline-traffic door het hele 
schip heen, van de achterkuip tot in de 
voorkuip. De layout is opgebouwd rondom 
het concept van een zogenaamde dag- 
en nachtmodus: de ‘Day & Night Mode 

Configuration’. De gehele accommodatie 
is op één niveau komen te liggen. Twee 
treden van de achterkuip naar binnen en 
één trede van binnen naar de voorkuip 
en vice versa. De gehele middensectie 
tussen de vóór- en de achterkuip ligt 
dus op één niveau en is in ‘dagmodus’ 
één aangename, grote leefruimte. In de 
‘nachtmodus’ kan deze grote ruimte 
gescheiden worden door twee soepel 
glijdende schuifwanden, die de toilet- en 
douchecompartimenten als het ware in een 
sluis plaatsen tussen de twee slaapcabines. 
De L-bank in elke slaapcabine kan in 
een handomdraai worden omgetoverd 
in een tweepersoonsbed. Zowel de 
voortstuwingsmotor als de boeg- en 
hekschroefmotoren worden bediend 
door één enkele, logische joystick. Ook 
een onervaren schipper zou gemakkelijk 
moeten kunnen varen, aanleggen en 
sluismanoeuvres uitvoeren met behulp van 
de ‘slimme’ joystick.  
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Pedro-Boat uit Zuidbroek verrast de botenmarkt met een speciale uitgave van de H2home 
1490. Standaard is dit schip uitgevoerd met een buitenboordmotor, maar deze speciale 
uitvoering is uitgerust met een unieke elektrische aandrijving. Hiermee is ze fluisterstil, 
milieuvriendelijk en biedt ze met haar lengte van bijna vijftien meter een zee van ruimte. 
De H2home is ontworpen als een vakantiehuis op het water, maar is ook geschikt voor 
permanente bewoning. Ze is makkelijk te varen, in veel gebieden en zonder vaarbewijs. 
De eerste H2home 1490 met een elektrische aandrijving is deze zomer gebouwd en 
na geslaagde proefvaarten afgeleverd aan de eigenaar. De gebruikte materialen zijn 
onderhoudsvrij. Zo is de opbouw vervaardigd uit 80 mm composiet sandwichpanelen, 
gecombineerd met kunststof kozijnen en dubbele beglazing. Hierdoor is de isolatiewaarde 
uitzonderlijk hoog en is het schip geschikt voor gebruik in de zomer en winter. Ook beschikt 
het schip over een dakterras met klapbare reling. Het interieur van de H2home is naar wens 
in te delen. De riante woning op het water is een aanvulling op de H2home 1150, waarvan al 
meerdere uitvoeringen zijn afgeleverd.  
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Lengers Yachts uit Muiden is onlangs door Prestige Yachts uitgeroepen tot ‘Dealer of the 
Year 2017’. Lengers Yachts is sinds 2015 dealer van Prestige Yachts voor de Benelux en 
het westen van Duitsland. Binnen twee jaar tijd zijn de Nederlanders door het marktleidende 
Franse motorjachtmerk al voor de tweede keer verkozen tot ‘Dealer of the Year’. Lengers 
Yachts werd namelijk in 2015 ook al door Prestige Yachts uitgeroepen tot ‘Dealer of the 
Year’. “Wij zijn trots en ongelofelijk blij dat we deze mooie prijs hebben gewonnen”, zegt 
Bas Lengers, CEO van Lengers Yachts. “Met de nieuwe 460 en 520, die in september 
op de HISWA te water in Amsterdam hun Europese première en wereldpremière beleven, 
zijn we ervan overtuigd dat we onze positie als een van de succesvolste Prestige dealers 
kunnen versterken. De vraag naar flybridgejachten wordt steeds groter, ook in het noorden 
van Europa. De meeste jachten van onze klanten hebben hun ligplaats namelijk aan de 
Middellandse Zee, waar wij met ons team alle benodigde service op locatie verlenen”, licht 
Lengers toe.
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