
Het Nederlandse Ice Class Explorer jacht 
‘Lars’ staat te koop. Dit bijzondere jacht is 
ontworpen om de meest onherbergzame 
stukjes op deze aarde te bevaren. Het 
ruim 36 meter lange jacht werd in 2012 
opgeleverd en zou oorspronkelijk een 
luxe sleepboot moeten worden. Die 
plannen werden tijdens de ontwerpfase 
gewijzigd en Lars groeide uit tot een 
gepersonaliseerd ‘polar-exploration’ jacht. 
Het jacht staat nu voor een kleine 10 
miljoen euro te koop bij Lengers Yachts. 
 
Lengers Yachts 
T: 0294-256156 
www.lengersyachts.com

Ice Class Explorer 
superjacht te koop

Watersportnieuws | Motorboten
Kijk op www.BootAanBoot.nl voor meer watersportnieuws

Proefvaren op een Linssen motorjacht
Een proefvaart met een nieuw Linssen jacht is op afspraak altijd mogelijk. Medio 
oktober wordt dit nog toegankelijker gemaakt. Dan organiseert Linssen Yachts het 
proefvaartweekend op 14, 15 en 16 oktober in de werfhaven van Linssen Yachts in 
Maasbracht. Op deze dagen kunnen bezoekers tussen 10.00  en 16.00 uur een uitvoerige 
proefvaart maken met de Linssen Grand Sturdy 35.0 AC & Sedan, de Linssen Grand 
Sturdy 40.0 AC & Sedan en de Linssen Grand Sturdy 470 Sedan Wheelhouse. Het is niet 
verplicht om vooraf een afspraak te maken, maar wie zeker wil zijn dat het gewenste jacht 
op de juiste tijd klaarligt, kan vooraf een reservering maken. 
 
Linssen Yachts  |  T: 0475-439999  |  www.linssenyachts.com

Melior Yachts uit Jirnsum is naast 
jachtmakelaar en dealer van Saga, Tiwal, 
Viknes en Skilsø sinds kort ook dealer van 
Westwood motorjachten. Westwood is een 
echte familieonderneming met meer dan 
50 jaar ervaring in de maritieme industrie. 
Vanaf begin 2000 is Westwood begonnen 
met de bouw van de Atlantic 38. Vanaf dat 
moment groeide het assortiment gestaag 
en in 2009 werd het vlaggenschip A390 
ontworpen door Andrew Wolstenholme, 
die de uitstraling van Westwood 
revolutioneerde. De afgelopen jaren 
bereikte Westwood weer een nieuwe 
horizon met het herontwerp van de A390 
naar de nieuwe A405 en een compleet 
nieuw ontwerp, de C405. De Westwood 
C405 combineert alle eigenschappen 
van de Westwood A405 in een volledig 
nieuwe look. De nieuwe C405 heeft een 
gestroomlijnder uiterlijk voor gemak op 
de Europese wateren. Het nieuwe model 
wordt aangeboden met drie optionele 
lay-outs. Daarbij zijn er vele extra’s mogelijk 
om het jacht naar eigen smaak in te richten 
en aan te kleden. Vanaf oktober is de C405 
te bezichtigen bij Melior Yachts. 
 
Melior Yachts
T: 06-20002312
www.melioryachts.com

Melior Yachts nieuwe 
dealer van Westwood
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