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KERST AAN BOORD VAN DE MULDER
76 WHEELHOUSE
De meeste eigenaren van een Mulder
jacht gebruiken hun jacht het gehele
jaar door. Dus ook tijdens de koude
wintermaanden waarin de gezellige
kerstdagen vallen. Aan boord van de
recent opgeleverde Mulder 76 Wheelhouse heerst er dan ook al volop een
kerstsfeer. Maar ook zonder de kerstdecoraties is het goed vertoeven op de
nieuwe Mulder. De mooi gelijnde stalen
rondspant motorjacht met aluminium
opbouw heeft een groot stuurhuis met
een deels overdekt achterdek. De keuken is voorzien van onder andere een
granieten aanrechtblad met inductie
kookplaat. Verder is er een kleine bar
met twee barkrukken. De salon is ingericht met een grote bank, salontafel
en leren fauteuils. In de boeg van het

jacht zijn twee tweepersoons gastenhutten met een badkamer geplaatst.
De eigenaarshut met ruime badkamer
is achterin het jacht gesitueerd. Deze
nieuwe Mulder 76 Wheelhouse heeft
momenteel een ligplaats in het zuiden
van Nederland, waar de eigenaar de
winter aan boord door zal brengen.
Mulder Shipyard
T: 0715-612325, www.muldershipyard.nl

NOABER 47 MOGELIJK EUROPEAN
POWERBOAT OF THE YEAR
De Noaber 47 is genomineerd voor
de ‘European Powerboat of the Year
Award’. Deze nominatie werd deze
herfst op een watersportbeurs in
Genua bekendgemaakt. Een vakjury,
bestaande uit medewerkers van zeven
grote Europese watersportbladen,
kwam tot de nominatie op grond van
proefvaarten en van bezoeken aan
beurzen en werven in het afgelopen
seizoen. De prijs wordt in januari 2011
uitgereikt op de Bootmesse in
Düsseldorf. Daar wordt ook een speciale ‘Innovation Award’ toegekend.
De Noaber 47 is ondergebracht in de
klasse ‘Waterverplaatsers’. Consonant

PEDRO-BOAT
INTRODUCEERT
SKIRON 35’ PEARL
GREY EDITION

Yachts neemt het hierin op tegen de
Delfino 65 Classic, de Bering 55, de
Holterman 60 Governor en de Abim
Classic 108 XL.
Consonant Yachts
T: 0546-564561, www.consonantyachts.nl

Naar aanleiding van de bouw van de
200ste Skiron, introduceert jachtwerf
Pedro-Boat uit Zuidbroek een exclusieve editie van één van de meest
succesvolle modellen uit de historie
van het bedrijf. De Skiron 35’ Pearl
Grey Edition wordt op Boot Düsseldorf
in januari 2011 voor het eerst getoond
en zal tijdelijk op de markt verschijnen.
Sinds de introductie is de Skiron één
van de meest verkochte Pedro modellen. ‘Hoofdreden hiervan is de goede
prijs-kwaliteitverhouding’, zegt Ivar van
der Leij, Marketing Manager bij PedroBoat. “De Skiron is een boot met de
juiste verhoudingen, zowel uitgedrukt
in de zeer handzame maatvoering
(10,60 m x 3.50 m) en ruimte die de
boot biedt, als in de prijs die gevraagd
wordt.”
Pedro-boat
T: 0598-451763
www.pedro-boat.nl

STORM 72: SIX APPEAL
Een grensverleggend ontwerp maakt
indruk, zo bleek begin dit jaar toen de
artist impression van de Storm voor het
eerst aan het publiek getoond werd.
De ontwikkeling van dit opzienbarende
Nederlandse aluminium jacht is nu in
een volgende fase beland. Het resultaat is een 22-meter lang jacht met een
uitzonderlijk gespierde, maar elegante
uitstraling. De Storm 72 is een jacht
met ‘Six Appeal’, wat staat voor veel

ruimte en leefcomfort voor 6 personen,
aldus de jachtwerf in Heusden. Het
onderwaterschip met de hypermoderne
aandrijftechniek maakt van de Storm
een snelvarend A-klasse jacht (max. 24
knopen), met een opmerkelijk gunstig
brandstofverbruik en hoog vaarcomfort. Het ontwerp van de Storm 72 is in
nauwe samenwerking met Frank Laupman van Omega Architects ontstaan.
Dit bureau is volgens Storm Yachts

wereldwijd gekend door haar synergie
van architectuur en design.
Storm Yachts
T: 0416-383376, www.stormyachts.com
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