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Smelne Yachtcenter
importeur van
Haines Marine

Pedro-Boat trakteert tijdens Paashow
op uitgebreide afleverpakketten

Smelne Yachtcenter is de nieuwe
importeur van Haines motorjachten
voor de Benelux en Duitsland. Haines
Marine is, net als Smelne Yachtcenter,
een familiebedrijf en is sinds 1980
actief in het bouwen van hoogwaardige
ambachtelijke kwaliteitsjachten waarbij
traditioneel vakmanschap met moderne
technologie wordt gecombineerd. Dit is
ook goed zichtbaar bij de Haines 400
Continental die op Boot Holland 2018

Voor iedereen die op is zoek naar een nieuw of gebruikt schip, een vraag heeft over
een boottransport of een refit, een nieuwe buiskap voor de eigen boot wil aanschaffen
of een andere brandende vraag heeft, opent Pedro-Boat in Zuidbroek haar deuren
voor de jaarlijkse Paasshow. De show wordt gehouden op Goede Vrijdag 30 maart,
zaterdag 31 maart en paasmaandag 2 april 2018 van 9.00 tot 17.00 uur. Aan de
W.A. Scholtenweg 94 te Zuidbroek is een ruim aanbod aan jachten op één dag te
bezichtigen. De Pedro-Boat Paasshow is bedoeld voor de oriënterende bootliefhebber
en vindt plaats op het 40.000m² grote terrein in Zuidbroek, vlakbij de Duitse grens.
Onder het genot van een hapje en een drankje kunnen bezoekers kennis maken
met de jachten in het verkoopassortiment en tegelijkertijd de werf van Pedro-Boat
ontdekken. Ook voor bezoekers die een nieuwe Pedro willen laten bouwen biedt dit
evenement de mogelijkheid om ideeën op te doen. Bij aankoop van een occasion
tijdens deze dagen ontvangt u een afleverpakket met onder andere: een complete
technische inspectie, een motorbeurt en nieuwe lijnen en fenders. Aandachtspuntje:
op paaszondag 1 april 2018 is Pedro-Boat gesloten.
Pedro-Boat | T: 0598-451763 | www.pedro-boat.nl

toegang tot de enorme bergruimte onder
de kuipvloer. De pui achterop kan dankzij
vier scharnierende elementen volledig
open gezet worden. Hierdoor vormen
achterdek en salon één open geheel.
Het salongedeelte bestaat uit een
uitgebreide pantry in een hoekopstelling
met het binnen/buiten gevoel, een
royale stuurstoel aan stuurboord en
een tweepersoons navigatie-zit aan
bakboord. Op lowerdeckniveau zijn twee
slaapkamers, een ruime badkamer met
separate douche en ingebouwde was-/
droogcombinatie te vinden. De Elegance
1250 wordt uitgerust met het nieuwe
Canopeasy-systeem. Hiermee kan de
ruime kuip volledig worden afgesloten
met een tent die ook op een speciale
en eenvoudige manier opgeborgen kan
worden in de geïntegreerde bergruimte
in de opbouw.

haar wereldprimeur beleefde. Dit luxe
en moderne schip wordt geroemd door
de geweldige vaareigenschappen en
is daardoor geschikt voor meerdere
vaargebieden. Op het achterdek is een
fraaie, ruime U-zitbank aanwezig. De
geïntegreerde stuurstand is voorzien van
een uitgebreid pakket instrumenten. Een
tweepersoons-stuurbank met beweegbare
rugleuning zorgt voor panoramisch uitzicht.
Door de elektronische regeling van de
Yanmar 8-cilindermotor kan er langzaam
gevaren worden en blijft het motorjacht
goed bestuurbaar. Dit mede door de lange
centerkiel. Met een topsnelheid van rond
de 17 knopen is het schip ook geschikt
voor kust- en riviergebieden. Voor wie
sneller wil is er een Haines 400 Offshore.
Dit model behaalt een topsnelheid van
ongeveer 30 knopen. Ook het interieur van
de 400 Continental, waar wit leder prachtig
is gecombineerd met notenhout, kan ‘zeer
luxe’ genoemd worden. Daarbij is deze
Haines 400 zeer ruim met twee royale
eigenaarshutten met een vrijstaand bed en
een grote hoeveelheid opbergruimte.
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Boarncruiser 1250 Elegance met nieuw
innovatief Canopeasy-systeem

Op 2 en 3 maart 2018 wordt de nieuwe
Boarncruiser 1250 Elegance met het
innovatieve Canopeasy®-systeem
geïntroduceerd op de jachtwerf in
Jirnsum. Met de afmetingen 12.50
bij 4.36 meter is de grootst mogelijke
ruimte gecreëerd die op een schip met
deze lengte haalbaar is. De 1250 heeft
uiterst luxe afgewerkte, royale ruimten
voor comfortabel wonen en cruisen.
Op salondeckniveau vindt men brede
gangboorden, een centraal geplaatste
bank met grote tafel in de kuip en
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