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North-Line Yachts, de bouwer van de 
North-Line motorjachten, zal tijdens de 
HISWA te water 2014 het nieuwe model 
de North-Line 42 Wheelhouse presente-
ren. De eerste North-Line 42 Wheelhouse 
is momenteel in de vaart en zou geschikt 
zijn om onder alle weersomstandigheden 
grotere afstanden af te leggen. De North-
Line 42 Wheelhouse is uitgevoerd met 
twee Cummins 480 pk motoren waarmee 
een topsnelheid van 29 knopen te be-
halen is. Het interieur is voorzien van een 
ruime eigenaarshut met een royaal V-bed 
en veel bergmogelijkheden.De sanitaire 
ruimte heeft een elektrisch toilet, douche en 
wastafel. In de salon is er een U-bank met 
ruimte voor  zeker 8 personen en een roy-

Ook Van den Hoven neemt een primeur 
mee naar de grootste in-water boatshow 
van ons land. De Van den Hoven Execu-
tive 1500 is begin juni te water gelaten 
waarna een geslaagde proefvaart volg-
de. In september wordt het demoschip 
aan het publiek van de HISWA te water 
getoond. De Van den Hoven Executive 
1500 is met zijn lengte van 14,99 meter, 
een doorvaarthoogte van 3,45 meter en 
CE-keur A een veelzijdig schip voor zowel 
het ruime water als de binnenwateren. 
Met zijn volledig hydraulische wegklapba-
re mast is de boot ook geschikt voor de 
Franse binnenwateren. Door de motor-
kamer achterin het schip te plaatsen, die 
bereikbaar is via het zwemplateau, ont-
staat een verbazend grote binnenruimte. 
Onder de salon/keuken is een grote ei-
genaarshut met badkamer en gastenhut 
met stapelbed. In de voorpunt bevindt 
zich een grote gastenhut met badkamer. 
De bovenruimte bestaat uit een groot 
achterdek, afsluitbaar met openslaande 
deuren en een grote living met stuurstand 
met een trede lager de keuken met een 
grote dinette. Het schip kan worden uit-
gevoerd met 1 of 2 motoren naar keuze, 
een boeg- en hekschroef, een genera-
tor, dubbele beglazing en een uitgebreid 
navigatiesysteem. De van den Hoven 
Executive 1500 is een volledig custom 
built jacht waar de opdrachtgever tot in 
de kleinste details bij betrokken kan zijn. 

B. van den Hoven Jachtbouw 
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Tijdens de komende HISWA te water in 
Amsterdam presenteert De Boarnstream 
International Motoryachts haar wereld-
primeur: de Boarncruiser 42 Retro Line 
OK-HT. Dit schip is met haar interieuraf-
werking en indeling een schot voor de 
boeg op de nu al succesvolle Boarncruiser 
Elegance serie. Deze nieuwe 42 Open Kuip 
met Hardtop is een perfecte aanvulling
op de Retro Line. Een deftig en chic schip 

aal opgezette keuken. Achterin het schip is 
de gastenruimte met slaapplaats voor drie 
personen inclusief eigen sanitaire ruimte 
met elektrische toilet, douche en wastafel. 
Het stuurhuis is voorzien van een luxe uit-
gevoerde stuurstoel met een L-bank, die 
hydraulisch kan worden aangepast in een 
meevaarbank. Achterin bevindt zich een 
royale kuip met comfortabele zitplaatsen 
en een grote kuiptafel. De North-Line 42 
Wheelhouse zal samen met de North-Line 
37 Pilot te bezichtigen zijn op standnum-
mer B.28 van de  HISWA te water.
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North-Line Yachts met  
42 Wheelhouse op HISWA te water

Van den Hoven 
toont Executive 
1500 op HISWA 
te water

Wereldprimeur voor Boarncruiser 
42 Retro Line OK-HT 

met koninklijke waaiersteven. Met een 
CE-classificatie B is het jacht zeewaar-
dig. Vooral haar indeling valt op. De markt 
vraagt volgens de werf naar woon- en 
leefcomfort op één niveau, dat is op deze 
42-voeter goed gecreëerd. Daarbij heeft 
het een ‘deco’ walnoten natuurinteri-
eur die de schoonheid van het jacht ten 
goede komt. Dit is gecombineerd met het 
functionele nuchtere karakter dat we van 
de Friezen gewend zijn. De techniek is ook 
van deze tijd met een standaard Yachtfloor 
heating system, dubbele beglazing en een 
zwaar uitgevoerde hydraulische boeg- en 
hekschroef. De Boarncruiser 42 Retro 
Line OK-HT is te vinden op standnummer 
E.03.
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