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In de markt van snelvarende luxueuze motorjachten verrast Steeler Yachts de bootliefhebbers 
regelmatig met interessante primeurs. Nu komt de werf uit Steenwijk met een opvallend 
nieuw en uitzonderlijk ontwerp van de Steeler Explorer. Zoals de naam al aangeeft is dit 24 
meter lange stoere, zeegaande jacht gericht op zorgeloze oceaanoversteken. Het jacht is 
custom build, wat betekent dat het interieur van dit nieuwe model vrij in te delen is door de 
eigenaar. Wie met een bemanning van drie de oceaan over wil steken, kan kiezen voor drie 
bemanningshutten. Dit bovenop de royale eigenaarshut en drie gastenhutten. Wie liever zelf 
als kapitein achter het roer staat, laat de bemanningshutten vervangen door bijvoorbeeld 
een sauna of jacuzzi. De flybridge biedt meer dan voldoende ruimte voor een RIB als bijboot. 
Ook een handige lift tussen het benedendek en de flybridge behoort tot de mogelijkheden. 
Hans Webbink, CEO van Steeler Yachts: “Wij bouwen de Explorer zoals de opdrachtgever 
dit wenst. Nadat de klant ons partner van zijn of haar dromen heeft gemaakt, zetten wij alle 
wensen en ideeën om tot de best mogelijke jachtervaring.” 
 
Steeler Yachts  |  +31 (0)521-510268  |  www.steeleryachts.com

Steeler Yachts introduceert 24 meter lange Explorer

Tornado Sailing breidt verhuurvloot 
uit met twee luxe motorjachten

European Powerboat of 
the Year-nominatie voor 
Boarncruiser 37 Lounge 
en Linssen GS 500 
Sedan
Binnen de categorie ‘displacement’ 
(verdringers) zijn bij de European 
Powerboat of the Year-verkiezing dit 
jaar twee jachten van Nederlandse 
bodem genomineerd. Het gaat om de 
Boarncruiser 37 Lounge en de Linssen 
Grand Sturdy 500 Sedan. Zij nemen 
het op tegen het derde genomineerde 
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jacht: de Beneteau Grand Trawler 62. De 
verkiezing kent in totaal vijf verschillende 
categorieën, waarbij de jury per categorie 
op andere criteria let. Bij de verdringers 
is het rondreizende karakter belangrijk. 
De behoefte aan snelheid is minder 
groot, het wooncomfort samen met 
een efficiënte aandrijving en goede 
veiligheidsmaatregelen staan daarentegen 
voorop. In januari 2022 maakt de jury de 
winnaars van alle categorieën bekend. 
Meer informatie over de verkiezing leest u 
bij het sloepen- en sportbotennieuws in dit 
magazine (pagina 65). 
 
Boarnstream Yachting 
+31 (0)566-600828  |  www.boarnstream.com 
 
Linssen Yachts 
+31 (0)475-439999  |  www.linssenyachts.com

Ook komend seizoen kunnen watersporters bij Tornado Sailing terecht voor een 
onvergetelijke vaarvakantie. Voor het vaarseizoen van 2022 wordt de verhuurvloot in het 
Friese Makkum uitgebreid met een tweetal nieuwe schepen: de Delphia Bluescape 1200 
Flybridge en de Cobra Seamaster 45. Beide schepen zijn uitgevoerd met een flybridge. 
Hiermee kunnen de schipper en opvarenden optimaal genieten van de combinatie van 
zowel binnen als buiten sturen en leven. De Delphia Bluescape 1200 Flybridge heeft twee 
ruime slaapvertrekken, twee toiletten en een aparte doucheruimte. De riante overdekte kuip 
loopt vloeiend over in de salon die gecombineerd is met de keuken en stuurhut. De 13,5 
meter lange Cobra Seamaster 45 is voorzien van drie ruime slaapvertrekken, twee douches 
en toiletten, een kuiptent en een 270 Pk sterke motor. Wie uiterlijk 31 januari 2022 boekt, 
profiteert van een vroegboekkorting van 5%. 
 
Tornado Sailing  |  +31 (0)515-559260  |  www.tornadosailing.nl

Linssen Grand Sturdy 500 Sedan

Boarncruiser 37 Lounge 

Cobra Seamaster 45 
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