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Super Lauwersmeer zet haar positie als innovatieve werf 
nog meer kracht bij. De Friese jachtbouwer heeft de 
primeur met de installatie van de allereerste Hull Vane® op 
een stalen nieuwbouwjacht onder de 15 meter. De semi-
custom Hull Vane® is in samenwerking met Van Oossanen 
Naval Architects ontwikkeld voor de Discovery-serie. 
Dit hydrodynamische, vleugelvormige aanhangsel wordt achter het jacht gemonteerd en heeft een positieve invloed op de vaarprestaties. 
Met de Hull Vane® worden de scheepsbewegingen gedempt. Bovendien is de hekgolf aanzienlijk kleiner en wordt de weerstand verlaagd. 
Hierdoor kan het jacht met hetzelfde vermogen een hogere topsnelheid behalen. Bovendien hoeft de motor minder hard te werken op 
kruissnelheid wat een positief gevolg heeft voor het brandstofverbruik. Op de werf in Noardburgum werkt Super Lauwersmeer momenteel 
aan een Discovery 47 OC met de Hull Vane®. Deze zomer gaat het jacht te water en zal Super Lauwersmeer praktijktesten uitvoeren en 
presenteren.
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Super Lauwersmeer voorziet Discovery-
serie van innovatieve Hull Vane®

Medio mei is het nieuwste lid van de Boarncruiser vloot, de Boarncruiser 46 Traveller, te 
water gelaten. Dit schip is volgens de werf een perfecte combinatie van bewezen techniek, 
innovatie en een doordacht ontwerp. Het verzonken Fly-deck is met haar aantrekkelijke 
doorvaarthoogte van 3,49 meter zeer geschikt voor zowel de binnen- als de buitenwateren 
van heel Europa. Werfeigenaresse Wies Hokwerda is enthousiast: “In één woord geweldig! 
De Traveller is nog beter geworden dan we in ons hoofd hadden. Ze vaart voortreffelijk, de 
indeling is fenomenaal en je hebt geweldig veel bewegingsruimte aan boord.”
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Eerste Boarncruiser 46 Traveller
te water

Op maandag 25 mei liet de Italiaanse 
jachtwerf La Spezia een nieuw meesterstuk 
te water: de nieuwe Riva 88’ Folgore. 
Zoals de naam Folgore (Italiaans voor 
blikseminslag) al aangeeft, verwacht 
de werf met het nieuwe model flink te 
kunnen schitteren. “De Riva 88’ Folgore 
ziet eruit als een schip dat net terugkomt 
van een reis naar de toekomst. Ze is een 
schitterende flits van stijl en combineert 
kracht, prestatie én innovatie,” aldus 
Alberto Galassi, CEO van de Ferretti Groep. 
Kernwaarden bij het ontwerp zijn luxe en 
sportiviteit. Innovatieve materialen zoals 
koolstof zijn gecombineerd met traditionele 
stijlelementen als mahoniehouten 
inlegwerk en versieringen van staal. Ook 
maakte de werf speciaal voor de Riva 88’ 
Folgore een volledig herontwerp van het 
achterstevenconcept, met een garagedeur 
die openzwaait en op twee manieren kan 
worden geplaatst. Parellel aan de waterlijn 
levert dit een 6 m2 groot zwemplateau op, 
de andere wijze zorgt voor het gemakkelijk 
in- en uitlaten van een tender. Meer 
informatie over deze en alle andere Riva’s is 
verkrijgbaar bij Yacht Consult. 

Yachtconsult
+31 (0)6-25050779
www.yachtconsult.be

Riva lanceert 
een nieuw 
meesterwerk: de 
Riva 88’ Folgore
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