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Watersportnieuws | Motorboten

Elburg Yachting heeft sinds oktober vorig 
jaar haar vierde verkooploods met succes 
in gebruik genomen. De keuze voor een 
extra hal komt enerzijds voort uit de groei 
van het verkoopbestand van 155 naar 
185 verkoopschepen en anderzijds uit 
de behoefte van potentiële klanten om in 
een schone, droge, overdekte verkoop-
loods 360 dagen per jaar motorboten te 
kunnen bezichtigen. Mede dankzij deze 
investering heeft Elburg Yachting in 2012 
haar verkoopresultaat nagenoeg gelijk 

Smelne Yachtcenter begint het jaar met 
een noviteit: de Smelne Vlet 42 OK. Het 
nieuwe jacht heeft een heerlijke ruime 
open kuip met teakdek. De open kuip 
is makkelijk toegankelijk via een deurtje 
vanaf het zwemplateau. Dit plateau is 
voorzien van een buitendouche. Verder 
bevinden zich in de kuip twee comfor-
tabele geïntegreerde dekbanken met 
veel opbergruimte, dit alles onder het 
verlengde overhangende salondak. De 
keuken, salon en kuip bevinden zich op 
één niveau. De compleet lederen afge-
werkte stuurstand met fraai rond gelijnde 
kastenwand aan BB geven een luxueuze 
uitstraling aan de ruime gezellige salon. 

Onder de nieuwe merknaam Dutch Loyal 
Yachts presenteert jachtmakelaardij 
De Limburgse Jachtmakelaars een ont-
werp van een nieuw type motorboot die 
specifiek is toegesneden op de huidige 
tijd. Na jarenlang stalen motorjachten 
van het merk Pedro verkocht te hebben 
is De Limburgse Jachtmakelaars een 
nieuwe weg ingeslagen. “De markt is rijp 
voor de introductie van een nieuw type 
motorboot, waarvan de eigenschappen 
veel meer zijn toegespitst op de veran-
derde gebruiker”, aldus Wim den Os van 
De Limburgse Jachtmakelaars. De Loyal 
950 zal het spits afbijten. Dit model speelt 
in op de verlangens van de oudere doel-
groep, is comfortabel, maar is ook avon-
tuurlijk voor jonge mensen. Uitgangspunt 
was een ruime ‘mastercabin’ en een 
prettige sanitaire ruimte, maar daarnaast 
moest het aantal slaapplaatsen ook mak-
kelijk uit te breiden zijn naar vier. Tevens 
zal de boot duurzaam zijn met een laag 
brandstofgebruik. Ook voor het interieur 
worden lichte materialen gebruikt en dat 
komt het brandstofgebruik ten goede. 
Daarnaast wordt de boot geplaatst in een 
prijssegment dat bereikbaar is voor beide 
doelgroepen. De boot is leverbaar vanaf 
€ 119.500,- inclusief 21% BTW. De eer-
ste presentatie van het ontwerp van de 
Loyal 950 vindt plaats op de Belgian Boat 
Show in Gent in februari 2013.
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kunnen houden ten opzichte van voor-
gaande jaren. Elburg Yachting is inmid-
dels voor veel watersporters een begrip 
geworden als gespecialiseerd makelaar 
in motorboten. Naast full service verkoop 
biedt het bedrijf tal van gespecialiseerde 
diensten aan onder de noemer “total 
shipmanagement”.
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Door een royaal elektrisch te bedienen 
salonluik is de salon aangenaam licht en 
de ventilatie optimaal. De ruime sanitair-
ruimte met chique granieten werkbladen 
is aan bakboord in het voorschip gere-
aliseerd. Er zijn vier vaste slaapplaatsen 
aan boord. Het hoogwaardige AWL-Grip 
verfsysteem geeft het schip een mooie 
extra glans. Door de wereldpremière op 
Boot Dusseldorf eind januari is de Smel-
ne Vlet 42 OK inmiddels ook bekend bij 
het Duitse publiek.
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