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Jeanneau DB/37:Ongekend ruim 
voor een dagboot

Stratos Yacht onthult het eerste 
model: De Dutch Built 50

Het nieuwe Nederlandse merk Stratos heeft zojuist het eerste model onthuld: de Dutch 
Built 50. Het nieuwe merk en model zijn bedacht door Bas Lengers, CEO van Lengers 
Yachts. Hij had altijd al de droom om een eigen schip op de markt te brengen en goot 
meer dan 40 jaar ervaring in de ontwikkeling van dit unieke schip dat een snelheid van 
36 knopen haalt. “Ik vond dat een stoer en robuust schip ontbrak dat écht zeewaardig is 
en gebouwd is op superjacht level. Een schip waarmee je in alle weersomstandigheden 
eropuit kunt, als een SUV te water.” De ideeën en inspiratie van Lengers zijn uitgevoerd 
door yacht designer Bernd Weel en volledig geëngineerd door naval architect Sea Level. 
De extreem hoogwaardige bouw heeft geresulteerd in een schip met CE certifi cering klasse 
A, wat betekent dat het een windkracht van meer dan 8 op de schaal van Beaufort en 
golven tot meer dan 4 meter hoogte aankan. 
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Boarncruiser is een (semi custom built) 
motorjacht van de Nederlandse werf 
Boarnstream Yachting. Het zijn jachten 
van hoge kwaliteit en een geavanceerd 
ontwerp dat zorgt voor ongeëvenaarde 
prestaties. De Boarncruiser wordt al 
meer dan 55 jaar gebouwd, niet alleen in 
de standaard range Elegance, Traveller, 
Retro en Classic Line, maar ook precies 
op maat. Boarnstream Yachting heeft 
onlangs het gamma uitgebreid met de 
baanbrekende Boarncruiser OCEAN. 
Het nieuwe model zal verkrijgbaar zijn in 
53 voet, 58 voet en 65 voet als coupé of 
fl ybridge versie. De Boarncruiser OCEAN 
is een (semi) water verplaatsend stalen 
jacht, dat is ontworpen als een oceaan 
jacht. Dat betekent dat alle Boarncruiser 
OCEAN modellen gecertifi ceerd zijn met 
de klasse A CE certifi cering. De goed 
doordachte rondspant romp, maakt 
het mogelijk om vele veilige kilometers 
af te leggen. De introductie van dit 
spectaculaire jacht zal plaatsvinden tijdens 
Boot Düsseldorf 2023. 
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Jeanneau Powerboats onthulde onlangs de DB/37, het tweede model in de nieuwe lijn 
premium Day Boats. Het kleinere zusje van de DB/43 – die is genomineerd voor Powerboat 
of the Year in de categorie tot 14 meter - is het resultaat van een samenwerking tussen 
wereldberoemde scheepsarchitecten. De elegante lijnen zijn getekend door de Italiaanse 
ontwerper Camillo Garroni en de romp is ontworpen door Michael Peters Yacht Design. 
Paul Blanc, Executive Director: “We zijn blij om een tweede model toe te voegen aan de 
DB Yachts lijn, slechts een paar maanden na de succesvolle lancering van de DB/43. 
Met DB Yachts vertegenwoordigen we de toekomst, gebaseerd op het erfgoed van 
Jeanneau.” Het nieuwe model zal als wereldpremière te zien zijn op Boot Düsseldorf 2023. 
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