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Zeven Pénichettes Evolution tegelijk op transport voor Locaboat
Sinds het najaar van 2017 bouwt Linssen Yachts de speciaal voor
Locaboat Holidays ontwikkelde Pénichette Evolution. Inmiddels zijn
er afgelopen jaar regelmatig leveringen naar diverse charterlocaties
van Locaboat in verschillende landen geweest en hebben al vele
gasten ermee kunnen varen. Dit voorjaar gingen er vanaf de werf
in Maasbracht maar liefst zeven Pénichettes Evolution gelijktijdig
op transport naar Frankrijk. Twee daarvan waren bestemd voor
de Locaboat-locatie in Argens-Minervois, twee voor de basis in
Bram en één voor respectievelijk Agen, Saint-Léger-sur-Dheune en
Briare. De jachten zullen dit seizoen worden toegevoegd aan de

chartervloot op de basissen aldaar. De Pénichette Evolution heeft
een unieke indeling met een dag- en een nachtmodus, waarbij
overdag de volledige binnen- en buitenruimte beschikbaar is voor
een ruim en comfortabel verblijf, terwijl ’s nachts door middel van
twee schuifwanden gescheiden slaapcabines worden gecreëerd.
Daarnaast wordt de Pénichette Evolution aangedreven door een
fluisterstille elektroaandrijving die door een dieselgenerator van
stroom wordt voorzien.
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Super Lauwersmeer
op jubileumtour door
Duitsland

Wereldprimeur van
de Boarncruiser
Elegance 1440
Van 13 tot en met 15 juni beleeft de
Boarncruiser 1440 Elegance - Center
Sleeper haar wereldprimeur op de werf
in het Friese Jirnsum. De Elegance 1440
is met haar 14.40 meter lengte en 4.60
meter breedte de grootste Center Sleeper
op de markt onder de 15 meter. De
Boarnstream houdt voor deze gelegenheid
drie dagen lang een open huis. Elke
dag heeft een eigen programma met op
donderdag 13 juni de officiële preview
met de mogelijkheid tot een proefvaart,
op vrijdag 14 juni de live design-dag
waarop bezoekers hun eigen interieur
kunnen ontwerpen en op zaterdag 15 juni
de bezichtigingsdag voor bezichtigingen
zonder afspraak. De Center Sleeper
bevindt zich in het hart van het schip op
lowerdeck niveau. “Het grote voordeel
van een Center Sleeper is dat deze hut
gesitueerd is op het breedste punt van
het schip. U gebruikt dus de maximaal
mogelijke ruimte aan boord voor uw

eigenaarshut,” aldus Wies Hokwerda van
De Boarnstream International Motoryachts.
Voorin het jacht zijn twee compactere
gastenhutten te vinden. De doordachte
rondspantromp levert de Elegance 1440
tevens een brandstofbesparing op van
ruim 50% ten opzichte van knikspant
schepen. Ook is de Elegance uitgerust
met het nieuwe Canopeasy®-systeem. De
ruime kuip kan volledig worden afgesloten
met een tent die op een speciale en
eenvoudige manier kan worden gesloten
en opgeborgen in de geïntegreerde
bergruimte in de opbouw.
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Super Lauwersmeer geeft haar 50-jarig
bestaan een nog feestelijker tintje. De
Friese jachtbouwer gaat tot oktober met
de Discovery 45 AC op jubileumtour door
Noord-Duitsland. De tour is gestart in
april. In 130 dagen tijd varen de Duitse
vertegenwoordigers van de werf uit
Noardburgum vanuit de thuishaven in
Friesland naar Berlijn en weer terug.
Onderweg stellen Andreas en Andrea Koch
in meer dan zestig havens een van de
modellen van Super Lauwersmeer open
voor rondleidingen en proefvaarten. Met of
zonder afspraak. Als ervaringsdeskundigen
kunnen Andreas en Andrea alles vertellen
over dit jacht, dat gemaakt is voor lange en
avontuurlijke reizen. Tijdens de jubileumtour
kunnen bezoekers in alle rust de sfeer, de
luxe, het comfort en het praktische gemak
van de Discovery 45 AC ervaren.
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