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Watersportnieuws | Motorboten

Jachtwerf De Boarnstream heeft haar 
eerste opdracht gekregen voor de ex-
port van een jacht naar Australië. In 
augustus 2013 wordt de Boarncruiser 
50 Classic Line opgeleverd. De Austra-
lische opdrachtgever zocht kwaliteit 

Eind vorig jaar stopte Holterman Yachting 
met de bouw van haar schepen vanwege 
een faillissement. Arjan Bruintjes heeft 
als scheepsbouwer bij Holterman 32 jaar 
lang ziel en zaligheid in de boten gelegd. 
Onder de naam Veno Yachting gaat hij 
zelfstandig verder. Met een vliegende 
start, want hij heeft al twee schepen ver-
kocht: een 50- en een 60-voeter. De Hol-
termanschepen worden gekenmerkt als 
zeer luxe rondspant motorboten met een 
lijn die zowel sportief als klassiek oogt. 
Bruintjes: “Ik ga door met deze prach-

Medio 2013 bestaat Jachtwerf B. de 
Groot uit het Friese Grou, bouwer van de 
Pikmeerkruisers, een halve eeuw. In die 
tijd zijn er ruim 550 schepen van stapel 
gelopen, waarvan de eerste boten nog 
steeds rondvaren. Om het jubileum te 
vieren opent de jachtwerf op zaterdag 1 
juni haar deuren en is iedereen die aan 
dit bestaan heeft bijgedragen van harte 
uitgenodigd. Ook nieuwsgierige bootlief-
hebbers zijn van harte welkom om te zien 
hoe en waar de Pikmeerkruisers worden 
gebouwd. Voor een feestelijke omlijsting 
inclusief hapje en drankje wordt gezorgd. 
Ook zullen diverse toeleveranciers aan-
wezig zijn om hun diensten en producten 
te tonen.

Pikmeerkruiser 
T: 0566-621719 
www.pikmeerkruiser.nl

In opdracht van Atlantic Motoryachts 
heeft Vripack Naval Architects in Sneek 
een compleet nieuwe Atlantic ontwik-
keld, de 56 Twin Deck. Met een romp en 
bovenbouw van aluminium bezit het jacht 
unieke ontwerpkenmerken. Dit jacht is 

voorzien van een exclusief, automatisch 
werkend dakraam. Dit panoramadak is 
vervaardigd van gehard glas en heeft een 
machinaal aandrijf- en pop-upmecha-
nisme. Het motorjacht bevat veel berg-
ruimte en heeft zowel binnen als buiten 
een overvloed aan ventilatiemogelijkhe-
den. Dankzij de slimme integratie in het 
ontwerp is het dek vrij van uitstekende of 
verhoogde delen. Beide dekken van dit 
17 meter lange motorjacht hebben sta-
hoogte, vandaar de naam Twin Deck.

Atlantic Motoryachts 
T: 0515-541131 
www.atlanticmotoryachts.com

en degelijkheid en is daarom naar Ne-
derland gekomen. Na een uitgebreide 
zoek- en vergelijkingstocht kwam hij uit 
bij De Boarnstream. Er wordt nu sinds 
februari volop aan de Boarncruiser 50 
Classic Line gewerkt. De specificatie van 
dit schip is speciaal aangepast aan de 
Australische eisen en bij de inbouw van 
onderdelen is extra rekening gehouden 
met het type, dat ook verkrijgbaar moet 
zijn in Australië. 

Boarnstream
T: 0566-600828 
www.boarnstream.nl

tige schepen, maar wel op mijn eigen 
manier. Transparant, eerlijk en tot het ui-
terste gaan voor mijn klanten. Daarnaast 
is maatwerk ons motto. In dit segment 
wil niemand kiezen uit drie standaard 
keukens. Nee, echt alles kan bij Veno 
op maat, waarin we een voorliefde heb-
ben voor vernieuwende oplossingen.” 

Veno Yachting 
T: 038-3377493 
www.veno-yachting.nl

De Boarnstream exporteert haar 
eerste boot naar Australië
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