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Eerste Breedendam
MTB Sixzero jacht
verkocht en in
aanbouw
Scheepswerf
Breedendam
Yachts uit
Leeuwarden
kondigt de
verkoop
van hun
nieuwste
jacht
aan: de
19,60 meter
lange MTB
Sixzero, die
nu in aanbouw is.
Sinds 1976 maakt de scheepswerf boten
die bekend staan om hun klassieke
lijnen in combinatie met de allernieuwste
bouwtechnieken. Het uiterlijk van dit
nieuwe model is een logisch vervolg op
het design van eerdere MTB-modellen,
aldus ontwerper Guido de Groot: “Het
is een nieuw ontwerp, maar tegelijkertijd
volledig herkenbaar als een Breedendam
schip.” De MTB Sixzero biedt plaats
aan zes personen en eventueel twee
bemanningsleden. De mastersuite is
midscheeps geplaatst, er is een VIP-suite
in het voorschip en nog een gastenhut
tussen de beide andere slaapkamers in.
Daarnaast beschikt het jacht over een
prachtig ontworpen en comfortabele
dubbele crewcabine inclusief eigen
badkamer. Het achterdek beschikt over
een goed uitgeruste kombuis en is volledig
af te sluiten. De stuurstand bevindt zich
op de flybridge die voorzien is van een
comfortabele rondzit. Het jacht wordt
aangedreven door twee 435 pk Volvo
Penta IPS 600 systemen.
Breedendam Yachts
+31 (0)58-2889254 | www.breedendam.com

Super Lauwersmeer introduceert
de Discovery 46 OC Longroof
De Friese werf lanceert haar wereldprimeur op het evenement Motorboot
Sneek. Van 8 tot 10 april kunnen de bezoekers voor het eerst aan boord
stappen van de Discovery 46 OC Longroof. Uniek aan dit model is het
doorlopende salondak boven de open kuip. Hierdoor zijn binnen en buiten
nog meer met elkaar verbonden en wordt het vaarseizoen aanzienlijk
verlengd. De speciaal voor dit model ontwikkelde ronde bank maakt het
mogelijk om een kuiptent te installeren die perfect aansluit op het dak
en de salon. Dan is het ook op minder mooie dagen warm en droog.
Op zonnige dagen zorgt de ‘Longroof’ voor schaduw. De zwarte stijlen
in combinatie met het witte dak geven het gevoel alsof het dak zweeft.
De Discovery 46 OC heeft de keuken volledig aan stuurboordzijde,
wat het jacht een ruimtelijker aanzicht geeft. Het laat de kuip en salon
samensmelten zodra de deuren geopend zijn.
Super Lauwersmeer | +31 (0)511-442181 | www.superlauwersmeer.nl

Boarncruiser 46 Elegance jongste telg in de serie
Met veel enthousiasme introduceert Boarnstream Yachting de nieuwe Boarncruiser 46
Elegance. Zoals alle Boarncruiser jachten is dit nieuwe model ook semi-custom built. Er
zijn veel indelingsmogelijkheden waaruit men kan kiezen. De Boarncruiser 46 Elegance is
een jacht met een ruime salon, twee hutten en de mogelijkheid voor een aangrenzende
badkamer en een apart (dag)toilet. Onder de zithoek in de kuip is veel bergruimte
gerealiseerd en het zwemplateau is groot genoeg voor een bijboot of jetski. De nieuwste
optie op de Boarncruiser modellen is een volledige zijdeur. Deze zijdeur maakt het mogelijk
om direct van achter de stuurstand te stappen, wat bijvoorbeeld handig kan zijn bij het
afmeren of het gebruik van sluizen. De complete range van de Boarncruiser Elegance kan
geleverd worden met een verlengd salondak. Deze Long Top versie is uitermate geschikt
voor het nieuwe Canopeasy® systeem, waarbij de kuiptent volledig wordt weggeschoven
tot naast de salondeuren.
Boarnstream Yachting | +31 (0)566-600828 | www.boarnstream.com
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