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Sealine introduceert de Sealine C390v
met twee sterke outboardmotoren

Naast de succesvolle Sealine C390 is vanaf het voorjaar van 2021 ook een Sealine
C390v leverbaar. Dit 12.42 meter lange motorjacht is uitgerust met twee 350 Pk sterke
Suzuki outboardmotoren die samen moeten zorgen voor een opwindende cruiseervaring. Doordat de motoren op het achtersteven gemonteerd zijn, is een motorruimte
bij dit jacht niet nodig. In plaats daarvan heeft deze Sealine extra veel ruimte voor grotere
watersportspullen aan boord. Ook biedt deze Sealine C390v volop zwemplezier met een
met teakdek uitgevoerd zwemplateau aan zowel bak- als stuurboordzijde. Net als bij de
andere modellen van Sealine zijn de binnenruimtes groot en voorzien van veel natuurlijke
lichtinval. Zo bieden grote panoramische ramen in de salon een prachtig uitzicht rondom.
En met het openen van de glazen pui lopen de binnen- en buitenruimtes naadloos in elkaar
over. Bovendien is de indeling van de salon eenvoudig aan te passen door een deel van
de bank snel en eenvoudig om te vormen tot een dubbele zitplaats in de vaarrichting. Met
hetzelfde gemak kan de uitschuifbare chaise longue worden uitgetrokken waarmee een
comfortabele rustplaats in de salon ontstaat. Naast de twee badkamers is er keuze uit
twee of drie tweepersoonshutten die naar eigen smaak kunnen worden ingericht.
De Vaart Yachting
+31 (0)320-212341 | www.devaartyachting.com

Boarnstream Yachting start
samenwerking met Rodman Group
Boarnstream Yachting in Jirnsum was al
geruime tijd op zoek naar een kwalitatief
hoogwaardig merk als uitbreiding op haar
bestaande assortiment van Boarncruisers
en Marex-motorjachten. Met Rodman heeft
Boarnstream Yachting naar eigen zeggen
een gerenommeerd merk gevonden
waarmee ze haar klanten nog beter kan
bedienen. Sinds de start in 1974 heeft het
familiebedrijf Rodman meer dan 15.000
boten gebouwd en afgeleverd. Wies
Hokwerda van Boarnstream Yachting: “De filosofie van Rodman past goed bij onze werf.
De mensen van Rodman delen dezelfde passie voor het bouwen van boten, ze denken
altijd vooruit en handelen naar wens van hun klanten. Ik ben dan ook zeer verheugd dat we
op 1 november 2020 het officiële startschot hebben kunnen geven”. Bekende modellijnen
zijn de Rodman Spirit bestaande uit cruisers en dagboten tot 13 meter en de luxe Rodman
Muse met flybridge-jachten van 12 tot en met 24 meter. Door het gestroomlijnde en
uitgebalanceerde productieproces kunnen de jachten snel worden geleverd.
Boarnstream Yachting | +31 (0)566-600828 | www.boarnstream.com
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Nieuwe Linssen
Grand Sturdy
40.0 Sedan
Intero is
ongekend ruim

Met afmetingen van 12.85 bij 4.30 meter
mag de Linssen Grand Sturdy 40.0
Sedan Intero omschreven worden als
‘volumineus’. Met een prachtig vol en
breed voorschip is deze Linssen ongekend
ruim. Ondanks dit brede voorschip is het
jacht herkenbaar aan haar elegante en
slanke profiel. Daarbij profiteert ze van
een grote natuurlijke lichtinval. Door de
vernieuwde raampartij met extra groot
glasoppervlak kan namelijk een maximale
hoeveelheid daglicht binnenvallen. De
boordlichten zijn bovendien verwerkt
in de ‘flush’ geïntegreerde ‘pillar trims’.
Verder loopt het stijlvolle LinssenLongtopdak met afwatering door tot
voorbij de kuip. Hierdoor is het in de
kuip onder alle weersomstandigheden
comfortabel en droog. De decentrale
hekdeur aan bakboordzijde is daarbij slim
gepositioneerd, waarmee er ook plek is
voor een ruime geïntegreerde L-bank. Een
andere eyecatcher is de totaal vernieuwde
stuurstand aan bakboordzijde. Samen
met de nieuwe ‘pop-out and slide door’
en verstelbare stuurbank - die niet alleen
van voor naar achteren, maar ook van links
naar rechts beweegt - zorgt dit voor extra
gemak voor de stuurman of -vrouw.
Linssen Yachts
+31 (0)475-439999 | www.linssenyachts.com
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