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Wellcraft werkte samen met de beroemde 
Amerikaanse scheepsarchitect, Michael 
Peters en jachtontwerpers Pawel Denert en 
Camillo Garronni om de 355 te realiseren. 
Zij creëerden een snel en zeewaardig 
Amerikaans buitenboord motorjacht, 
volgens de werf. “Het robuuste en 
functionele ontwerp van de Wellcraft 355 
is gebouwd om alle weersomstandigheden 
te weerstaan. Om in elk type water te varen.” 
aldus Martin Meyer, Product Manager. De 
ruime stuurhut met volledig uitgeruste kombuis 
biedt plaats aan vijf personen. Een schuifdeur 
naast de stuurstand geeft makkelijk toegang tot de 
gangboorden en boeg. De drie grote zonnebedden en 
een ruime bank zijn een heerlijke plek om te ontspannen. 
Eén van de meest bijzondere kenmerken van de Wellcraft 
355 is de verbinding tussen het stuurhuis en de kuip. 
Open het raam en de toegangsdeur en buiten wordt 
binnen en vice versa. De ruime voorkajuit heeft een normaal 
bed en een ensuite badkamer met aparte douche. Met drie 
Mercury of Yamaha motoren, die tot 1.050 pk leveren bereikt de 
Wellcraft 355 topsnelheden van meer dan 50 knopen.
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Het nieuwe model van 
de Friese scheepswerf 
is ontworpen door 
Guido de Groot, die ook 
de Breedendam Fourzero en Sixzero 
ontwikkelde. De Groot: “We wilden enkele 
lijnen uitproberen om een veel agressiever 
24-meter concept te maken met een echt 
opvallende aantrekkingskracht voor klanten 
in het Middellandse Zeegebied en waarvan 
we verwachten dat het bijzonder populair zal 
zijn op de Amerikaanse markt.” De Eightzero 
is ontworpen met verschillende interieur 
lay-out mogelijkheden en voortstuwings-
opties. Het jacht heeft een groot open 
outdoor entertainment dek met verschillende 
zithoeken, waaronder één voor de stuurhut. 
Er is veel aandacht besteed om ervoor te 
zorgen dat exterieur en interieur naadloos 
in elkaar overlopen. Er is accommodatie 
voor maximaal acht gasten in drie hut-
ten, bestaande uit een master, VIP-hut, 
extra gastenhut en crew cabin die plaats 
biedt aan twee bemanningsleden. Wat 
prestaties betreft, kan de Eightzero worden 
aangedreven door drie Volvo Penta IPS 
1200 motoren. Als alternatief voor diegenen 
die voor snelheid willen gaan, kan het jacht 
worden uitgerust met grote dubbele MTU 
of MAN motoren voor een topsnelheid van 
meer dan 40 knopen.
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Boarnstream Yachting heeft onlangs de eerste Boarncruiser 
Elegance met zijdeur afgeleverd. De zijdeur is zo ontwikkeld dat 
het geen afbreuk doet aan het DNA van de Boarncruiser en het 
haar unieke design en lijnen behoudt. Van buiten is nauwelijks te 
zien dat er een zijdeur in de opbouw is geïntegreerd. Het glas is 
gemonteerd volgens het glas-op-glas principe; de minimale naad is 
alleen zichtbaar tussen de glaspanelen. Het is een zijdeur van hoge 
kwaliteit, in overeenstemming met de kwaliteit waar Boarncruiser 
om bekend staat. Door gebruik te maken van deze innovatieve 
technologie is er slechts enkele centimeters extra ruimte nodig in het 
interieur. Het frame van de zijdeur is van buitenaf niet zichtbaar en de 
standaard dubbele beglazing is exact gelijk aan die van de opbouw 
zelf. Ook de zijdeur is standaard voorzien van isolatie. 
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