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Tijdens boot Düsseldorf beleefde de Grandezza 30 CA haar debuut. 
De luxe boot van Finse makelij is van alle gemakken voorzien. Zo is 
er voldoende ruimte om te kunnen ontspannen, zowel in de boot 
als op het dek en is er voldoende ruimte om rond te kunnen lopen. 
Ook zijn alle benodigde voorzieningen aan boord. Denk bijvoorbeeld 
aan genoeg slaapplekken om met vrienden of familie het open water 
op te gaan. Er is ook een koelkast ingebouwd die van twee kanten 
opengemaakt kan worden. Bovendien zijn de uitklapbare deuren 
van de Grandezza 30 CA uniek in zijn soort. De boot is gemaakt van 
luxe polyester en ontworpen met aandacht voor ontwerp en uiterste 
precisie. Op boot Düsseldorf mochten wij een exclusief kijkje nemen 
op de Grandezza 30 CA. Een rondleiding door de boot is terug te zien 
in de vlog op onze botennieuwswebsite BootAanBoot.nl.
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In 2022 organiseerde Boarnstream Yachting de eerste editie van de Boarnstream Yachting Days. Een evenement dat 
in het teken staat van de zelfontworpen jachten van de Nederlandse botenbouwer. Omdat deze editie zo succesvol 
was, besloot het jachtbouwbedrijf uit Friesland dit jaar het evenement nog eens dunnetjes over te doen. Op 10, 11 en 
12 maart kunnen liefhebbers van motorjachten weer volop genieten tijdens de Boarnstream Yachting Days 2023 in 
Jirnsum. Tijdens de presentaties is er veel aandacht voor de nieuwste modellen van Marex en de eigen Boarncruiser, 
waaronder het debuut van maar liefst drie gloednieuwe Boarncruisers: de 44 Elegance AC, de 42 Lounge en de 
38 Classic Line – OC. Voor wie meteen een van de getoonde boten in bezit wil krijgen is daar tijdens de dagen ook 
voldoende ruimte voor. De Boarnstream Yachting Days zijn gratis toegankelijk. Voor wie een privétour wil boeken kan 
hier van tevoren een reservering voor maken.
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De Noorse schepenbouwer Nidelv zal 
tijdens Boot Holland de nieuwe 950 
S-line tonen aan het grote publiek. 
De spitsgatter heeft een upgrade 
gekregen, waarbij vooral is gekeken 
naar vernieuwing op het gebied 
van kwaliteit, vaareigenschappen, 
veiligheid en comfort anno nu. Ook 
het interieur is meegenomen in deze 
modernisering. De boot is gemaakt 
van polyester, zodat deze goed blijft 
varen bij zowel lage als hoge snelheden. 
De Nidelv wordt aangedreven met een 110 pk 
Yanmar motor. Door het ontwerp en de vele mogelijkheden is 
de boot met name geschikt voor de avontuurlijke watersporter. 
Wie de nieuwe Nidelv 950 S-line wil komen bewonderen, is van 
harte welkom bij de stand van Smelne Yachtcenter op Boot 
Holland. Het jachtcentrum uit Drachten en het Noorse werf werken 
samen, waarbij de 950 S-line voor de Europese markt exclusief 
verkrijgbaar is via Smelne. Reparaties en eventuele aanpassingen 
kunnen ook via deze specialist gedaan worden.
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Boarnsteam Yachting Days keren terug

Nidelv 950 S-line beleeft 
primeur op Boot Holland
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Ontdek de Grandezza 30 CA


