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Aquanaut Yachting introduceert de
Andante 438 OC

In Sneek wordt hard gewerkt aan de eerste Andante, de 438 OC. De werf spreekt
over een toonaangevend nieuw motorjacht
door revolutionaire vormgeving en eigenschappen, zoals meer snelheid met minder
brandstof, rechtopstaande en kogelronde
front raampartijen en een eigenwijs interieur. De Andante is een ‘cross-over’ van
een open kuip jacht en trawler. Het ontwerp
komt van Willem Nieland. De Andante is
een aanvulling op de bestaande range bestaande uit de Privilege, Drifter en Voyager.
Het jacht heeft een messcherpe boeg die
door het water snijdt. Ook heeft het jacht
een extra stijve romp die zorgt voor minder

golfvorming. Zelfs op hoge snelheid glijdt
het schip soepel over het water en doet het
z’n naam, wat ‘rustig gaand’ betekent, eer
aan. De naam refereert ook aan de klassieke vormen die de Andante in zich herbergt. De beschutte flybridge is vlot bereikbaar. Verder is er een panoramisch uitzicht
in de lounge, een eethoek/keuken, een
groot stuurstand en de mogelijkheid van
drie slaaphutten.

Aquanaut Yachting Holland
T: 0515-412253
www.aquanaut.nl

Loyal Yachts naar Roermond

De Limburgse Jachtmakelaars verhuist per
1 juli van Maastricht naar Roermond onder
de nieuwe bedrijfsnaam Loyal Yachts. Het
bedrijf verruilt hiermee zijn locatie op Nautisch Centrum Pietersplas te Maastricht
voor het terrein in Roermond. Big Easy
Watersport trekt op haar beurt in op de
Maastrichtse jachthaven en doopt deze
om tot Maastricht Marina. Vanuit de nieu-

we locatie in Roermond zal Loyal Yachts
naast de activiteiten als jachtmakelaardij
ook verder werken aan de introductie van
een nieuwe, innovatieve motorboot, de
Loyal 980. De productie van bouwnummer 1 is afgelopen maand al gestart.
Loyal Yachts
T: 0475-396244, www.loyalyachts.com
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De Boarnstream
viert vijftigjarig
bestaan
met nieuw
steigercomplex

Jachthaven De Boarnstream viert dit
jaar haar vijftigjarig bestaan. Tijdens het
feest ter gelegenheid van dit heugelijke
feit, heeft jachthaven De Boarnstream in
Jirnsum een nieuw steigercomplex met
vuilwaterinnamesysteem geopend. De
Boarnstream biedt als een van de eerste privéhavens in Friesland het nieuwe
YOSS-systeem aan gasten aan, met op
elke aanlegplek een eigen vuilwaterinnamestation. Voor de aanleg hiervan heeft
de jachthaven gebruik gemaakt van de
provinciale subsidie voor schoner zwemwater. Gedeputeerde Jannewietske de
Vries nam onder grote internationale
belangstelling van 350 gasten dit YOSSsysteem officieel in gebruik. Na de officiële ingebruikname overhandigde Erik
van Dijk, directeur Stichting Keurmerk
Milieu, Veiligheid en Kwaliteit (KMVK) de
Blauwe Vlag 2014 uit aan de havenmeester van jachthaven De Boarnstream. Burgemeester Ferd J.M. Crone opende het
avondprogramma van het jubileumfeest
van de Boarnstream International Marine
Group: “Gevoed door de liefde voor de
jachtbouw heeft dit mooie familiebedrijf
sinds de oprichting in 1964 een enorme
groei doorgemaakt en inmiddels meer
dan 1.000 schepen mogen afleveren.
Een prachtig bedrijf waar wij in Friesland
trots op zijn.”’
Jachthaven De Boarnstream
T: 0566-600828
www.boarnstream.com
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