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Op Boot 2012 in Düsseldorf zal De 
Boarnstream haar nieuwste modellen 
van de Retro Line tonen. Het gaat om 
de Boarncruiser 42 Retro Line – Aft 
Cabin, genomineerd voor European 
Powerboat of the Year Award 2012, en 
de Boarncruiser 46 Retro Line – 
Cabrio, voor het eerst te zien in Duitsland. 
Op velerlei verzoek heeft De Boarn-
stream een compacter model van de 
succesvolle Boarncruiser Retro Line, 
voorheen een range met boten van 
50 tot 72 voet, ontwikkeld. Met de 
Boarncruiser 42 Retro Line – Aft Cabin 
is een schip in het topsegment op de 
markt gebracht. Deze nieuwe 42’ Aft 
Cabin is volgens de werf een perfecte 

aanvulling op de bestaande Retro 
Line. Een deftig en chique schip met 
koninklijke waaiersteven. De afme-
tingen zijn 12.85 x 4.30 x 1.15 meter 
en het schip is leverbaar in zowel 
enkel- als dubbelschroefs uitvoering.  
Vooral haar indeling valt op: een ruime 
eigenaarskabine in de achterhut, een 
gastenkabine in de voorhut en een 
kombuis en salon midscheeps en toch 
gelijkvloers; een echt familieschip bij 
uitstek. Het interieurdesign is stijlvol en 
straalt warmte en genegenheid uit. De 
indeling is uiterst comfortabel, waarbij 
alle comfortelementen midscheeps zijn 
gesitueerd. Het nu standaard aange-
brachte Yachtfloor heating system in 
combinatie met dubbele beglazing, 
tillen het verblijf aan boord naar een 
extra aangenaam niveau. 

De Boarnstream
T: 0566-600828
www.boarnstream.com

Sundancer. Alle drie de modellen 
zullen te bezichtigen zijn tijdens Boot 
Düsseldorf. Daarnaast wordt in het 
sportjachtensegment de Sea Ray 410 
Sundancer als een welkome aanvulling 
gezien. Het schip biedt een combinatie 
van functionaliteit en elegantie en is le-
verbaar in diverse uitvoeringen. Daarbij 
wordt het gezien als de eerste stap in 
de evolutie van de nieuwe reeks Sun-
dancers. De eerste 2012 modellen zijn 
al in de showroom van Holland Sport 
Boat Centre te bezichtigen. Naast Sea 
Ray heeft Holland Sport Boat Centre 
ook een dealerschap van het exclu-
sieve rubberboot merk A.G.A Marine 
in de wacht gesleept. Hierover leest u 
meer op de pagina 91 met sloepen- en 
sportbotennieuws.

Holland Sport Boat Centre
T: 020-6947527, www.hollandsport.nl

Sinds kort heeft Holland Sport Boat 
Centre het merk Sea Ray aan haar 
portfolio toegevoegd. “Dit is een 
geweldige aanvulling op onze be-
staande producten. Met een veertigtal 
modellen in vier verschillende pro-
ductgroepen is er keus genoeg om 
aan ieders wens te voldoen”, aldus de 
sportbotendealer.  Holland Sport Boat 
Centre heeft veel aandacht voor de 
noviteiten van Sea Ray. Aankomend 
modeljaar introduceert zij een nieuwe 
21 voets sportboot, de 210 SLX. Ook 
de Sport Cruiser lijn wordt uitgebreid, 
namelijk met een nieuwe 355 en 370 

FNMA Charters uit het Friese Jirnsum 
is een jachtverhuurbedrijf dat al meer 
dan 35 jaar een begrip is in de verhuur 
van luxe motorjachten in Friesland. Met 
name door de goede ligging midden in 
het Friese Meren gebied is de jacht-
verhuurder geliefd. De vloot van FNMA 
Charters bestaat uit 11 typen jachten. 
Voor het jaar 2012 worden hier twee 
nieuwe jachten aan toegevoegd. Het 
gaat hier om de Babro Newline 1500 
Pool en de Babro Classic 1150 XL. De 
Babro Newline 1500 Pool is een zeer 
luxe en exclusief uitgevoerd jacht ge-
schikt voor dertien tot vijftien personen in 
vijf cabines. Verder is het jacht voorzien 
3 toilet/doucheruimtes. Deze Babro is 
voorzien van een heuze whirlpool op 
het voordek. Daarnaast bevat de Babro 
Newline 1500 Pool een panoramaraam 
waardoor de beleving van het voorbij 
trekkende landschap heel bijzonder 
is. Ook nieuw in de vloot is de Babro 
Classic 1150 XL, geschikt voor vier tot 
zes personen in twee cabines. De Babro 
Classic 1150 XL is voorzien van twee 
gescheiden toilet/doucheruimtes. Ook 
dit jacht is van alle gemakken voorzien 
waarmee een aangenaam verblijf aan 
boord garandeerd wordt.

FNMA Charters
T: 0566-601236, www.fnma-charters.nl

Holland Sport Boat Centre verwerft 
Sea Ray dealerschap

Boarncruiser 42 Retro Line op Boot 
Dusseldorf

Nieuwe Babro 
jachten in de 
huurvloot van 
FNMA Charters


