Speciaal voor iedereen die een boot zoekt

Bootprimeurs van 2021 op een rij
2021 begint anders dan andere jaren. Normaliter zijn gedurende de eerste maanden van het jaar de agenda’s gevuld met
inspirerende botenbeurzen in binnen- en buitenland. Door de coronamaatregelen zijn deze helaas uitgesteld of zelfs geannuleerd.
De jachtwerven zaten afgelopen tijd echter zeker niet stil en introduceren voor 2021 weer een reeks nieuwe indrukwekkende en
bezienswaardige modellen. Voor de nieuwsgierige bootliefhebbers zetten diverse Nederlandse jachtwerven en bootdealers hun
primeurs van 2021 in de schijnwerpers in dit januarinummer van YachtFocus Magazine.

Zeiljachten
Jeanneau Yachts 60
18.28 x 5.20 x 2.55 m.
Polyester – max. 12 slaapplaatsen
Yanmar 110 PK
Prijs op aanvraag
Buy and Charter:
Tornado Sailing
+31 (0)515-559260
info@tornado-sailing.nl
www.tornadosailing.nl
Jeanneau lanceert dit jaar haar nieuwe Jeanneau Yachts 60
waarbij elegantie en gemak centraal staan. Jachtdesigner
Philippe Briand gaf dit zeiljacht een totaal nieuwe look met een
slank silhouet en elegante, golvende lijnen. Gecombineerd met
de veelzijdigheid van een ingenieuze lay-out past de Jeanneau
Yachts 60 hiermee bij vele vaarstijlen. Daarbij zijn er talrijke

Dealer:
Nautisch Kwartier Stavoren
+31 (0)514-682345
info@nautischkwartier.nl
www.nautischkwartier.nl

mogelijkheden waarmee het zeiljacht kan worden ingericht van
een sportief ‘mediterraan’ jacht tot een volwaardige offshore
cruiser voor langere vaarreizen. Het interieur van de Jeanneau
Yachts 60 kent maar liefst negentien mogelijke lay-outs en het
jacht kan opgesplitst worden in vier leefruimtes, die elk meerdere
opties bieden.

Dufour Grand Large 470
14.75 x 4.74 x 2.25 m.
Polyester – 6 slaapplaatsen
Motor naar keuze
Prijs: vanaf € 278.300,- inclusief 21% BTW
Meer informatie:
Dufour Nederland & West-Duitsland
+31 (0)514-569123
info@dufour-zeiljachten.nl
www.dufour-zeiljachten.nl
Met deze nieuwe 47-voeter lanceert de Franse werf naar eigen
zeggen ‘het zeiljacht van morgen’. Dufour belooft dan ook grootse
prestaties en volop sensatie op het water. De nieuwe Dufour
kent drie varianten. De eerste is de Easy-versie, bedoeld voor
eigenaren en huurders die op zoek zijn naar eenvoud en comfort.
De Ocean-versie heeft een meer traditionele indeling met de
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bediening van de zeilen in de kuip en de val en overloop van het
grootzeil in de buurt van het roer. Voor liefhebbers van spanning
en regatta’s is er de Performance-versie. Deze ‘race-versie’ heeft
zes hoogwaardige lieren, de schoothoek achterin de kuip en een
bijpassende uitrusting. Het interieur kent drie indelingen met naar
wens ruimte voor een grote of juist kleinere bemanning.
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Motorjachten
Boarncruiser 37 Lounge

Jeanneau NC 37

11.06 x 3.60 x 1.05 m.
Staal - 2-4 slaapplaatsen
Volvo Penta D2-75
Prijs op aanvraag

11.90 x 3.59 x 1.07 m.
Polyester (GRP) - 4-6 slaapplaatsen
Standaard 2x Volvo Penta D3-220 DP (2x 220 PS)
Prijs: vanaf € 259.700 (excl. BTW)
Meer informatie:
Boarnstream Yachting
+31 (0)566-600828
info@boarnstream.com
www.boarnstream.com

Buitengevoel, comfort en stijl. Dat zijn de drie belangrijkste
kenmerken van de Boarncruiser 37 Lounge. De nieuwe
Boarncruiser biedt alle comfort en klasse om te genieten van
zonnige dagen en kostbare buitenmomenten. Zoals de naam al
aangeeft heeft de 11.06 meter lange Lounge alles aan boord om

optimaal te kunnen ontspannen op het water. Uiteraard zijn de
loungebanken prominent aanwezig. En voor wie dat wil, wordt
de buitenruimte ook voorzien van een wetbar met warm en koud
water. In de kajuit is er een comfortabele en opvallend ruime
masterbedroom voorzien.

Boatland
+31 (0)522-240511
info@boatland.nl
www.boatland.nl
De nieuwe Jeanneau NC 37 biedt enorme leefruimte; zowel binnen
als buiten. Met haar modulaire, L-vormige achterkuip - die tevens kan
worden omgebouwd tot zonnedek - is de NC 37 een comfortabel
en veelzijdig jacht. Voorin is er het grote zonnedek met een luifel als
zonwering en zijn er tal van opbergvakken. Verder heeft de NC 37
verzonken zijdekken en een handige zijdeur bij de stuurstand die

Fairline Targa 45 Open

Marex 330 Scandinavia

13.90 x 4.32 x 1.17 m.
Polyester (GRP) - 4-6 slaapplaatsen
Standaard 2x Volvo Penta D6-440 (2x IPS600)
Prijs: vanaf £ 510.000 (excl. BTW)

9.99/10.49 x 3.40 x 0.90/1.10 m.
Polyester – 8 slaapplaatsen
Volvo-Penta 440 PK, 480 PK of 2x 440 PK
Prijs op aanvraag

achterover te leunen. Met een vleugje Riviera-glamour, elegante
lijnen en een laag profiel dat voor een sportievere uitstraling
zorgt, is de Targa 45 Open ook ideaal om op elk moment van
de dag voor anker te gaan langs de kustlijn. De Fairline Targa 45
Open is vanaf begin januari 2021 te bezichtigen in de showroom
van Jonkers Yachts in Ouddorp.

Bij de ontwikkeling van de nieuwe boot was Marex niet bang
voor vernieuwing. Zo zijn zowel de romp als het dek geheel
anders. De 330 Scandinavia heeft een royale zithoek binnen en
een grote zithoek buiten. Met het schuifdaksysteem wordt deze
Marex omgetoverd van een volledig gesloten tot een volledig
open boot. Deze eigenschappen maken het motorjacht geschikt
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voor uitjes met vele vrienden en relaxte dagtochten. Ook is er
een schuifdeur bij het roer geplaatst. Dit zorgt niet alleen voor
gemakkelijke toegang tot het dek, maar vereenvoudigt ook
het aanmeren. De 330 Scandinavia is leverbaar met enkele of
dubbele motor.

Grand Banks 54

Sealine C390v

18.10 x 5.34 x 1.22 m (0.95 m IPS)
Koolstof versterkt composiet – 4 of 5 slaapplaatsen
Standaard: 2x 725 PK Volvo D11
Prijs: vanaf € 2.785.000 (incl. BTW)

12.42 x 3.85 x 0.96 m.
Polyester - 6 vaste slaapplaatsen
2x Suzuki 350 PK Duoprop
Prijs op aanvraag
Meer informatie:
De Vaart Yachting
+31 (0)320-212341
info@devaartyachting.com
www.devaartyachting.com

Meer informatie:
MariTeam Yachting
+31 (0)582-889254
info@mariteamyachting.nl
www.grandbanks.com
Grand Banks zet zijn gedurfde koers in het langeafstandsvaren
voort met de introductie van de nieuwe Grand Banks 54 in
Europa. Dit prachtig ontworpen luxe motorjacht is beschikbaar
met een indeling naar keuze; met de kombuis op het bovendek
of juist beneden. Net als de veelgeprezen GB60 maakt de
54 gebruik van de nieuwste productiemethoden met volledig

tijdens het varen directe en veilige toegang tot de dekken mogelijk
maakt. De NC 37 profiteert bovendien van de laatste innovatie in de
serie: de grote glazen schuifdeur opent bij dit model volledig naar de
achterkuip. Een door Michael Peters ontworpen romp zorgt voor een
betrouwbare en veilige reis op zee.

Meer informatie:
Boarnstream Yachting
+31 (0)566-600828
info@boarnstream.com
www.boarnstream.com

Meer informatie:
Jonkers Yachts
+31 (0)111-673330
info@jonkers.org
www.jonkers.org
De nieuwe Fairline Targa 45 Open is door Alberto Mancini
zodanig ontworpen om zowel krachtig, veelzijdig als luxueus
te zijn. Het elektrische schuifdak van canvas biedt schaduw
wanneer dat nodig is of juist toegang tot de lucht wanneer dat
gewenst is. De uitgestrekte ligbedden op zowel het achterdek
als het voordek zorgen voor voldoende posities om comfortabel

Meer informatie:
Jonkers Yachts
+31 (0)111-673330
info@jonkers.org
www.jonkers.org

versterkt koolstofvezel in het dek en de opbouw voor extra
stevigheid en minder gewicht en vinylesterhars in de hele
constructie. De lagere zwaartepuntconstructiemethoden en het
efficiënte ontwerp van de romp zorgen voor maximaal comfort
op zee.
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Naast de succesvolle Sealine C390 is vanaf het voorjaar van
2021 ook de Sealine C390v leverbaar. Bij dit motorjacht zorgen
twee 350 PK sterke Suzuki outboardmotoren voor intuïtief
manoeuvreren, goede acceleratie en uitstekende prestaties
op het water. Doordat er geen motorruimte nodig is, heeft
deze Sealine een extra grote opslagruimte voor omvangrijke
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watersportartikelen. Deze ruimte is gemakkelijk te bereiken
met het opklappen van de kuiptafel. Zowel aan stuurboord als
aan bakboord achter de kuip is er een zwemplateau met luxe
teakdek aanwezig. Naast de salon met kamerhoge salonramen
zijn er tevens - naar keuze - twee óf drie elegant ingerichte
tweepersoonshutten en twee badkamers aan boord aanwezig.
www.YachtFocus.com 29

Sportboten
Sea Ray SPX 230 Outboard

Axopar 22 Spyder

7.95 x 2.59 x 0.81 m.
Polyester - geen slaapplaatsen, incl. toilet
Standaard: Mercury F150 EFI (max. 250 PK)
Prijs: € 63.995 (standaardboot inclusief Mercury F150 EFI)

7.20 x 2.23 x 0.80 m.
Polyester - geen slaapplaatsen, toilet is optioneel
115 tot 200 PK
Prijs: vanaf € 25.900 (excl. BTW en motor)
Meer informatie:
Kempers Watersport
+31 (0)172-503000
sales@kemperswatersport.nl
www.kemperswatersport.nl
De Axopar 22 Spyder is nieuw in de lijn van Axopar Boats. De
22 Spyder deelt de rompkenmerken met de 28 en 37 voet
modellen, wat zorgt voor een ongekende zeewaardigheid. Door
zijn geringe gewicht vaart de 22 zuinig en is de boot ook zeer
gemakkelijk trailerbaar. De Axopar 22 Spyder is uit te rusten

met een outboard van 115 tot 200 PK. Voor het achterdek is er
keuze uit een drietal zitopties en een optie met een afsluitbare
wc in de stuurconsole. Ook is de ‘Axopar x Jobe’ gelanceerd,
speciaal ontwikkeld in samenwerking met het watersportmerk
Jobe voor de liefhebber van extreme watersporten.

Holland Sport Boat Centre
+31 (0)20-6947527
info@hollandsport.nl
www.hollandsport.nl
Naast de Sea Ray SPX 230 met een binnenboordmotor is er nu
ook een versie met buitenboordmotor verkrijgbaar. Standaard wordt
de boot geleverd met een 150 Mercury. Daarnaast is deze uit te
breiden naar een Mercury V8 250 PK motor. De SPX 230 Outboard
heeft een zeer ruime kuip en is voorzien van een toiletruimte met
chemisch toilet. Onder het zonnedek, waar normaal gesproken

Husky R-serie in Black Edition uitvoering

Selva C 7.1 Cabin Plus

Lengtes variërend van 5.46 m. (R5) t/m 7.60 m. (R8)
Aluminium romp met polyester binnenschaal - geen slaapplaatsen
Yamaha outboards
Prijs: vanaf € 25.455 (incl. 21% BTW)

7.10 x 2.53 x 0.70 m
Polyester - 2 + 1 slaapplaatsing
Selva Finn Whale (max. 225 PK)
Prijs op aanvraag

stijlvolle pakket is per direct te bestellen en maakt de boot nog
stoerder en completer. Standaard is de Black Edition uitgevoerd
met onder andere luxe verende kuipstoelen en een matzwarte
reling.

Met zijn 7.1 meter lengte biedt deze Selva gemak, comfort
en krachtige prestaties in combinatie met de Selva Finn
Whale buitenboordmotor (max. 225 PK). De hoofdcabine is
voorzien van een fijne dinette die eenvoudig om te bouwen
is naar een tweepersoonsbed. De gastenhut met een knus
tweepersoonsbed, de keuken met spoelbak en kraan en

De best verkochte Nord Star door de jaren heen is compleet
vernieuwd met onder meer een nieuw gepatenteerd
rompontwerp en een moderne exterieur- en interieurstyling. De
nieuwe Nord Star 28+ behoort hiermee tot de meest luxueuze en
ruime walkaround boten in zijn klasse. Met twee dubbele hutten,
zeven zitplaatsen in de salon met uitzicht op het water en een

de separate badkamer met elektrisch toilet en wastafel met
uittrekbare kraan zorgen voor een prettig verblijf aan boord.
De kuip is voorzien van een kantelbare stuurstoel, een handige
schuifdeur voor toegang tot de hutten en een comfortabele
achterbank die kan worden uitgeschoven tot zonnedek.

Nord Star 28+

Starcraft LX 22 R

9.50 x 3.10 x 0.70 m.
Polyester - 4 slaapplaatsen
Volvo Penta, Mercury en Yanmar (enkele of dubbele) motoren
Prijs: vanaf € 177.505 (incl. 21% BTW)

6.74 x 2.45 x 0.40 m.
Aluminium – geen slaapplaatsen
Max. 125 PK
Prijs: € 48.900 (incl. 21% BTW - excl. motor)
Meer informatie:
Watersport Paradise
+31 (0)492-522483
mail@watersportparadise.com
www.watersportparadise.com

Meer informatie:
Nord Star Yachts Nederland - Jachtmakelaardij ZWF
T: +31 (0)515-745560
info@nordstaryachts.nl
www.nordstaryachts.nl
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de binnenboordmotor is gepositioneerd, is bij de outboard-versie
zeer veel bergruimte wat ideaal is voor het opbergen van wetsuits,
reddingsvesten, tubes of andere watertoys. Standaard is de boot
uitgerust met analoge meters. Dit kan geüpgraded worden naar een
9” digitaal scherm met Vessel View, GPS en fishfinder.

Meer informatie:
Watersport Paradise
+31 (0)492-522483
mail@watersportparadise.com
www.watersportparadise.com

Meer informatie:
Jachtmakelaardij ZWF
+31 (0)515-745560
info@jachtmakelaardijzwf.nl
www.jachtmakelaardijzwf.nl / www.finnmaster.fi
De Finse jachtwerf achter de Finnmaster en Husky boten heeft
voor 2021 wederom veel nieuwe ontwikkelingen aangekondigd.
In januari 2021 wordt de Husky met 100% Scandinavisch design
in een bijzondere uitvoering gepresenteerd: de Black Edition. Dit

Meer informatie:
Kempers Watersport
+31 (0)172-503000
sales@kemperswatersport.nl
www.kemperswatersport.nl

praktisch toilet is dit een prima keuze voor uitstapjes met het
gezin en vrienden. Het interieur en de materialen kunnen naar
eigen wens worden aangepast. Het walkaround dek met twee
brede zijdeuren zorgt er bovendien voor dat het lopen op het dek
altijd veilig is.
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De nieuwe LX-serie van Starcraft Marine is verkrijgbaar in acht
lay-outs waarvan drie lay-outs ook ideaal voor vissers zijn. De
range loopt van de LX16 tot en met de LX22 en alle modellen
zijn standaard voorzien van een verbeterde vloer en een
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biminitop. De standaard LX is optioneel uit te breiden met een
‘gemakspakket’ bestaande uit een Jensen AM / FM-stereo met
Bluetooth, docking-verlichting, sfeerverlichting, extreme tiltbesturing, GPS-snelheidsmeter, voltmeter en trimmeter.

www.YachtFocus.com 31

Houseboats
Comfort-Raft 33 XCL
9.95 x 3.40 x 0.40 m.
Polyester - 4 slaapplaatsen
30-60 PK buitenboordmotor
Prijs: vanaf € 95.750 (excl. BTW)
Meer informatie:
Comfortboats
+31 (0)321-326380
info@comfortboats.com
www.comfortboats.com
Met de Comfort-Raft 33 XCL introduceert Comfortboats
een stabiel schip met veel ruimte en weinig onderhoud. De
verhoogde stuurstand met cabrioletkap zorgt voor een prachtig
uitzicht over het water en een sublieme vaarbeleving. De boot is
zoveel mogelijk vervaardigd van onderhoudsvrije materialen. Zo
bestaat het drijfgedeelte uit kunststofdrijvers opgesloten in een

thermisch verzinkt stalen frame. De opbouw is gemaakt van een
geïsoleerde sandwichconstructie met een polyester buitenplaat.
Het ruime interieur met vier slaapplaatsen kan in verschillende
uitvoeringen geleverd worden. Daarnaast is er een uitgebreide
optielijst om de Comfort-Raft naar wens uit te rusten.

Pedro-Boat H2home 1490 Cruise Edition
14.90 x 4.49 x 0.95 m.
Staal - 2-8 slaapplaatsen
Standaard: Volvo-Penta D3-110 motor
Prijs op aanvraag
Meer informatie:
Pedro-Boat
+31 (0)598-451763
info@pedro-boat.nl
www.pedro-boat.nl
De H2home is ontwikkeld als een vakantiehuis om rivieren en
meren mee te ontdekken. De boot is makkelijk te varen - in
veel gebieden zelfs zonder vaarbewijs. Ten opzichte van de
standaardeditie is de Cruise Edition voorzien van een nog verder

uitgekiende rompvorm voor uitstekende vaareigenschappen
en extra veel opbergruimte. Daarbij is de H2home geluidsarm,
onderhoudsarm en flexibel in te richten. Zo kan het dak
bijvoorbeeld ook worden ingericht als comfortabel dakterras.

Kijk voor méér nieuwbouwjachten op

In de volgende editie van
YachtFocus Magazine:
de productprimeurs voor 2021
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