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Op de HISWA te water van 5 tot en met 9 september 2018 in de Bataviahaven Lelystad 
wordt de nieuwe Boarncruiser 1250 Elegance met het nieuwe innovatieve Canopeasy®-
systeem geïntroduceerd. Met een lengte van 12,50 meter en een breedte van 4,36 meter 
is de grootst mogelijke ruimte gecreëerd die op een schip met deze lengte haalbaar is. 
De 1250 heeft zowel op salon- als lowerdeck uiterst luxe afgewerkte, royale ruimten 
voor comfortabel wonen en cruisen. Op salondeck niveau zijn brede gangboorden, 
een centraal geplaatste bank met grote tafel in de kuip en de toegang tot de enorme 
bergruimte onder de kuipvloer te vinden. 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, een 
royale stuurstoel aan stuurboord en een tweepersoons navigatie-zit aan bakboord.  
Op lowerdeck niveau zijn twee slaapkamers, een ruime badkamer met separate douche 
en ingebouwde was-/droogcombinatie geplaatst. De Elegance 1250 wordt uitgerust 
met het nieuwe Canopeasy®-systeem. De ruime kuip kan volledig worden afgesloten 
met een tent die op een speciale en eenvoudige manier opgeborgen kan worden in de 
geïntegreerde bergruimte in de opbouw. Gedoe met stangen, ritsen en drukknopen is 
hiermee verleden tijd. 

Van den Hoven Jachtbouw in Waspik 
introduceert haar nieuwe motorjacht 
Executive 1500 Mk2. Het smaakvolle 
design is van de hand van John 
van Leeuwen. De veranderingen in 
het rompontwerp zijn onder andere 
terug te zien in de verspringing in de 
verschansing. Hierdoor wordt de romp 
wat lager en ontstaat er een eleganter en 
sportiever silhouet. Met een lengte van 
14,99 m, een doorvaarthoogte van  
3,45 m, een diepgang van maar 1,40 m 
en CE-keur A is het een veelzijdig 
motorjacht, bestemd voor heel Europa. 
Door de volledig wegklapbare mast is het 
bijvoorbeeld geschikt voor veel Franse 
binnenwateren en de meeste Europese 
rivieren met relatief lage bruggen. Het 
verbruik van de 225 Pk Volvo Penta 
motor blijft beperkt tot 10,7 liter per uur 
bij een snelheid van 7,1 knopen. De 
Executive 1500 Mk2 is ook met twee 
motoren leverbaar. Tijdens de HISWA te 
water 2018 in de Bataviahaven Lelystad 
is de Van den Hoven Executive 1500 Mk2 
te vinden op standplaats D24.
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Linssen Yachts breidt modelserie  
uit met compacte 30-voeter
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Jachtbouwer Linssen Yachts uit Maasbracht 
komt opnieuw met een verrijking van haar 
bekende Grand Sturdy-modelserie. Begin 
mei vond de officiële introductie plaats 
van een nieuw stalen motorjacht in twee 
uitvoeringen: de 30.0 AC met achterkajuit 
en de 30.0 Sedan met open kuip. Twee 
stabiele, goed manoeuvreerbare jachten 
waarmee niet alleen alle binnenwateren, 
rivieren, kanalen en meren van Europa 
goed te bevaren zijn, maar ook beschutte 

kustgebieden. Met een afmeting van 9,70 
meter bij 3,35 meter is dit de kleinste Grand 
Sturdy die Linssen Yachts in de markt 
aanbiedt. Toch doet het in niets onder voor 
de grotere jachten uit de Grand Sturdy-
serie. Het compacte formaat maakt de 
30.0 tot een ideale boot voor beginnende 
watersporters en voor overstappers van 
zeil- naar motorjacht. Zowel bij de AC als 
de Sedan is het dankzij het Easy Sleep 
Convert System mogelijk om twee extra 
slaapplaatsen te creëren door de salonbank 
om te bouwen tot tweepersoonsbed. 
De 30.0 AC en 30.0 Sedan zijn in de 
showroom en eigen haven van Linssen 
Yachts aanwezig voor een kennismaking 
aan wal of op het water. 
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