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Wie houdt er niet van een zonnige dag op het water? Maar wanneer de zon weg is, willen 
veel bootliefhebbers graag binnen het comfort zoals zij thuis gewend zijn. Met dat idee 
heeft de Friese jachtwerf De Boarnstream de nieuwe Elegance AC ontworpen. Een jacht 
met een klassiek profiel en een moderne twist. De Boarncruiser Elegance 44 AC wordt 
aangekondigd als een waar ruimtewonder. Hiermee doelt de werf niet alleen op het ruime 
achterdek, maar ook op de efficiënte indeling met drie hutten met zes vaste slaapplaatsen. 
Dit in combinatie met de compacte afmetingen van de boot. De 44 AC is namelijk 13.23 
meter lang, 4.36 meter breed en 1.15 meter diep. Hiermee is dit motorjacht geschikt voor 
vrijwel alle vaarwateren. Naast de zes vaste slaapplekken zijn er ook twee extra plekken te 
creëren. Daarnaast biedt dit jacht twee ruime natte cellen en een grote keuken die volledig 
kan worden uitgerust met een ruime keus aan keukeninventaris. Ook is er plek voor een 
was/droogcombinatie. Andere indelingen zijn bespreekbaar.
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Boarncruiser 44 Elegance AC: 
klassiek met een moderne twist

In de week dat normaal gesproken de HISWA te water plaats zou vinden in Lelystad, 
trekt Super Lauwersmeer het land door met de Discovery 47 OC. Van 1 tot en met 16 
september meert het nieuwste open kuip-jacht van de Friese werf aan in Roermond, 
Rotterdam, Amsterdam en Zwartsluis. Als afsluiting vindt in het weekend van vrijdag 
18 tot en met zondag 20 september een open huis plaats op de werf. Wie van die 
gelegenheid gebruik maakt, heeft meteen de kans om een rondleiding te krijgen op 
de werf in Noardburgum. “Met het wegvallen van de HISWA te water kwam ook het 
podium te vervallen om onze primeur van deze zomer te kunnen presenteren. En dat 
vonden we jammer. Daarop besloten we om onze klanten en potentiële klanten alsnog 
in de gelegenheid te stellen aan boord te stappen. Dichterbij huis dan wanneer ze naar 
Lelystad hadden gereisd,” aldus Bastiaan Jousma, mede-eigenaar van de Friese jachtwerf. 
Uiteraard verloopt alles volgens de RIVM-richtlijnen. Aanmelden is dan ook gewenst. Kijk 
voor meer informatie over de data, route en mogelijkheden op www.superlauwersmeer.nl/
ontour.
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Super Lauwersmeer maakt rondreis 
door Nederland

Deze zomer breidt Sealine haar 
modellenrange uit met de S430. Hiermee 
is er naast de Coupé-uitvoering (C430) 
en de succesvolle Flybridge-uitvoering 
(F430) ook een Sport-uitvoering (S430) 
leverbaar. De nieuwe S430 combineert 
het relaxte ‘cabriolet’-gevoel aan dek 
met een royale hoeveelheid extra ruimte. 
Trouw aan het campagnemotto ‘Hier komt 
de zon’ biedt het open cockpitontwerp 
van de Sealine S430 alle gelegenheid 
om te genieten van de zon en de frisse 
lucht. Het dak kan bijna volledig worden 
geopend. En wanneer het elektrische 
schuifdak en de achterste soft top beide 
zijn gesloten, ligt de gehele kuip goed 
beschut. Vier comfortabele stoelen in 
de vaarrichting en een wetbar buiten 
maken de vaarervaring op de Sealine 
S430 compleet. Benedendeks is er een 
ruime salon met luxe design stoelen en 
een volledig uitgeruste kombuis. Twee 
exclusieve tweepersoons cabines, een 
badkamer en een vrij configureerbare 
cabine aan bakboord bieden veel comfort 
en ruimte voor de hele bemanning. De 
nieuwe Sealine is te zien op stand D11 op 
de HISWA te water Virtual Boat Show op 
www.hiswatewater.nl.
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Nieuwe Sealine 
S430 te zien op de 
HISWA te water 
Virtual Boat Show
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