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Met trots heeft De Boarnstream 
International Motoryachts voor de 
Boarncruiser 46 Traveller de nominatie 
‘European Powerboat of the Year 2021’ 
in ontvangst genomen. Redacteuren van 
Europese magazines hebben de Traveller 
46 genomineerd vanwege het innovatieve 
verdiepte flydeck en de splitlevel in 
combinatie met het vooruitstrevend 
ontwerp. Het verdiepte flydeck is een 
gedurfd concept dat ervoor zorgt dat de 
doorvaarthoogte onder de 3.49 meter blijft. 

Naast het ruime flydeck beschikt het schip over stahoogte, drie gescheiden slaapkamers 
en twee badkamers. Wies Hokwerda, CEO bij De Boarnstream, is enthousiast over de 
nominatie: “De Traveller heeft zich vanaf de tekentafel al bewezen met drie orders, dus de 
markt heeft ook al laten blijken dat dit een succesvol ontwerp is.”
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Belangrijke Europese prijsnominatie 
voor Boarncruiser 46 Traveller 

Jachtbouwer Super Lauwersmeer in Noardburgum staat in de finale van de Best of Boats 
Award 2020. De internationale jury testte honderden boten. Daarbij heeft de Discovery 47 
OC van de Friese werf het gehaald tot de finale. Super Lauwersmeer is dit jaar de enige 
Nederlandse finalist. De jury testte de Discovery 47 OC ‘Pursuit of Happiness’ die werd 
genomineerd voor de categorie ‘Best for travel’. Tijdens de vaartest met de Discovery 47 
OC was de jury vooral onder de indruk van de manier waarop Super Lauwersmeer haar 
boten geheel naar klantwens bouwt. Het in krijtwit met matzwarte details uitgevoerde open 
kuip-jacht werd geheel naar de gebruikerswensen en smaak van het jonge gezin ingericht. 
Aan boord is ruimte voor zowel ontspanning als vermaak. Verder was de jury te spreken 
over de bouwkwaliteit, afwerking en doordachtheid van het schip. Eind november maakt 
de jury de winnaars van de Best of Boats Award 2020 bekend. Normaal gesproken vindt 
de feestelijke prijsuitreiking plaats tijdens Boot & Fun in Berlijn. Nu de beurs gecanceld is 
vanwege de coronasituatie is er dit jaar een digitale ceremonie.
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Super Lauwersmeer 
in finale van Best of 
Boats Award 2020

De recent geïntroduceerde Bronson 50 
van Steeler Yachts valt op onder de jury’s 
van bekende bootprijzen. In september 
won de bijzondere boot de Innovatieprijs 
van de Hiswa te water-verkiezing. Nu 
is de Bronson genomineerd voor de 
‘European Powerboat of the Year 2021’ 
award. De Bronson 50 neemt het hierbij 
op tegen gerenommeerde internationale 
jachtwerven. Dit doet zij in de categorie 
‘large planing yachts’ tussen de 14 en 20 
meter. Steeler Yachts is trots en dankbaar 
om één van de vijf finalisten binnen deze 
categorie te zijn. De 15 meter lange 
Bronson werd in 2016 reeds ontworpen. 
Drie jaar later startte de productie met 
als doel: een comfortabele, veelzijdige 
boot met ultieme prestaties en een 
adembenemend design. Het resultaat is 
een innovatieve boot met een elektrisch 
bedienbaar glazen plafond en draaibare 
biminitop. Hiermee kan de open dagboot 
zich transformeren in een hard-top cruiser 
met luxe accommodatie, waardoor deze 
Steeler zeer veelzijdig is. De winnaars van 
de European Powerboat of the Year 2021 
awards worden in januari 2021 bekend 
gemaakt.
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