
Lomac en Yamaha, beide al meer dan zestig jaar 
toegewijd aan het innoveren van de maritieme wereld, 
tillen hun samenwerking naar een hoger plan. Voortaan 
wordt het volledige Yamaha pre-installatiesysteem, 
dat wil zeggen alle uitrusting aan boord, in de werf 
voorbereid. Denk hierbij aan de bedieningselementen, 
het dashboard en de bijbehorende instrumenten. Dit alles 
gebeurt volgens de richtlijnen van de Japanse fabrikant. 
Om de kwaliteit te garanderen, wordt het Lomac-team 
ter plaatse opgeleid en voortdurend bijgeschoold door 
het technische team van Yamaha Motor Europe. De 
door Yamaha motoren aangedreven Lomac-boten zijn 
het resultaat van uitgebreide tests die zowel op het 
land als in het water zijn uitgevoerd. Hydrodynamische 
trimstudies vormden de basis om de hoogte van de 
buitenboordmotor aan te passen en om de juiste 
schroef te kiezen voor elk model. Dat zijn belangrijke 
details om optimale prestaties te garanderen. Lomac-
boten met Yamaha motoren worden ook uitgerust met 
stuurautomaat navigatie (geïntegreerd in Yamaha Helm 
Master EX systemen), CL5 multifunctionele displays, en 
de optionele Steer by Wire stuurautomaat. 
 
Yamaha Marine  
+31 (0)20-2061538  |  www.yamaha-marine.nl
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Lomac kondigt technisch partnerschap 
aan met Yamaha Motor

Na de succesvolle introductie vorig jaar, zal de tweede 
editie van dit evenement plaatsvinden van 24 tot en 
met 26 juni in de jachthaven bij Kempers Watersport te 
Aalsmeer. De boatshow is er voor iedereen die op zoek 
is naar een nieuwe boot of die het watersportgevoel wil 
ervaren. Hier is veel te zien, veel te beleven en vooral 
veel te genieten. Initiatiefnemers zijn Bart Kempers van 
Kempers Watersport en Bernard Menken van Menken 
Maritiem. Bart: “We zien dat de watersport weer 
herontdekt wordt. De verkopen zijn het afgelopen jaar 
fors gestegen. We merken wel dat voor wie voor het eerst 
een boot wil kopen, de zoektocht niet gemakkelijk is.” 
Bernard: “Juist voor hen organiseren we deze boatshow. 
In één dag kun je je zo oriënteren op vele verschillende 
mooie merken.” Naast de boten van Kempers Watersport 
en Menken Maritiem, zullen er ook motorboten en 
sloepen te zien zijn van onder andere AdmiralsTender, 
Botenservice Tatje, iSloep, Jachtwerf Allemansgeest en 
XtraOrdinary Boats. Op de kade staan De Stille Boot met 
elektrische inboard motoren, YachtFocus, Vanclaes trailers 
en Suydersee Verzekeringen.  
 
Boatshow Hollandse Plassen 
www.boatshowhollandseplassen.nl

Neptune is producent van scheepsstoffering. De werkplaats in Zwaagdijk-Oost wordt 
uitgebreid met een zolder van 500m². Gezien de orderportefeuille en de hoeveelheid 
aanvragen is de extra ruimte een welkome aanvulling op het recent vernieuwde atelier van 
850m². De ruimte zal voornamelijk worden ingezet voor scheeps- en projectstoffering. Al 
dertig jaar innoveert Neptune op het gebied van zit- en slaapcomfort aan boord van plezier- 
en superjachten. De tijd van ‘een matrasje van tien centimeter dik en een kussentje hier en 
een kussentje daar’, is verleden tijd. De watersporter van nu wil duurzaamheid, kwaliteit, 
veiligheid maar bovenal comfort. Met deze uitbreidingen creëert Neptune meer werkplekken 
en een efficiëntere werkomgeving. Lifttafels, extra naaimachines en werktafels zijn besteld 
en een speciale lijmspuitinrichting voor de matrassenafdeling is reeds geïnstalleerd. Het 
nieuwe atelier kan naar verwachting in mei volledig in bedrijf worden genomen. 
 
Neptune  |  +31 (0)228-562045  |  www.neptune.nl

Neptune vergroot productiecapaciteit 
met ruimer atelier

Boarnstream Yachting is de eerste werf die seriematig stalen 
schepen met een hybride aandrijving gaat produceren. De 
Boarncruiser Elegance Hybrid is in alle opzichten gelijk aan 
de diesel aangedreven Boarncruiser Elegance, met als grote 
uitzondering de hybride installatie. Met de hybride installatie kan 
men niet alleen volledig elektrisch varen, maar de installatie voorziet 
ook in de elektrische behoefte voor alle voorzieningen aan boord. 
Dat betekent: dagen zonder het geluid van de generator van de 
natuur genieten. De werf start met de introductie van het nieuwe 
concept tijdens een promotietoer in Duitsland. De reis start op 
25 april in Potsdam, gaat via Henningsdorf, Rheisber, Rechlin en 
Lauenburg. De reis eindigt vervolgens op 26 mei in Wedtlenstedt. 
De juiste data zijn te vinden op de website.

Boarnstream Yachting
+31 (0)566-600828
www.boarnstream.com

De overname van het Friese bedrijf vond eind 2021 al plaats, maar 
wordt nu pas bekend gemaakt. De familie Jetten is sinds 1997 
zeer succesvol in de luxe jachtbouw. Het familiebedrijf leverde 
diverse prestigieuze jachten af en won meerdere jachtbouwprijzen. 
Thomasz Yachts is in de jaren 90 opgericht door Rudy en Nelie 
Reineman en bouwde in de afgelopen 25 jaar ruim zestig luxe 
motorjachten in het hoge segment. In deze periode werd de 
technische afbouw van de schepen ook al gedaan door de familie 
Jetten. Marcel Jetten: “Wij wilden graag een luxe merk om op 
gelimiteerde en exclusieve schaal te kunnen bouwen, waarbij de 
werfeigenaren zelf het bouwproces begeleiden”. Na de overname 
ging men voortvarend van start met de ontwikkeling van een 
compleet nieuwe modellenlijn. Een nieuwe Thomasz 50 is recent 
opgeleverd en van het nieuwe model de Thomasz 41 AC is het 
derde exemplaar inmiddels verkocht. Met een bijlboeg en trendy 
hedendaagse looks hoopt de werf dat de 41 AC een trendsetter 
wordt in het achterkajuitsegment. 
 
Thomasz Yachts  |  + 31 (0)515-560066  |  www.thomaszyachts.nl

Familie Jetten neemt Thomasz 
Yachts uit Sneek over

Boarncruiser 
Hybrid on tour

Invitation

experience the utlimate silence

Monday 25th of April
Potsdam
(Marina am Tiefensee)

Sunday 8th of May
Rheisberg
(Marina Wolfsbruch)

Thursday 12th of May
Rechlin
(Kuhnle Werft)

Thursday 26th of May
Wedtlenstedt
(Yachthafen 
Heidanger)

Monday 2nd of May
Henningsdorf
(Yachthafen 
Henningsdorf)

Saturday 21th of May
Lauenburg
(Marina Lauenburg)

BOARNSTREAM GOES
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Ontdek de Boatshow Hollandse Plassen in Aalsmeer

Ervaar de ultieme stilte 
tijdens de Boarncruiser 
Hybrid on tour


