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Het Friese Super Lauwersmeer breidt 
haar succesvolle Discovery-serie uit met 
de Discovery OC, een moderne en stijl-
volle open kuip. De als 41 en 45 voet 
leverbare Discovery OC bevestigt Super 
Lauwersmeer’s belofte om de komende 
jaren met nieuwe en vernieuwende pro-
ducten op de markt te komen. De mo-
derne raampartij, het gewelfde dak en de 
krachtige boeg maken de Discovery OC 
tot de meest dynamisch gelijnde Super 
Lauwersmeer ooit. Daarbij is ruimte nooit 
van ondergeschikt belang geweest. Zo-
als elke Super Lauwersmeer, en in het 
bijzonder de Discovery-serie, zal ook 
deze open kuip bijzonder ruim en prak-
tisch zijn. De eigenaarshut voorin de 
‘volle romp’ is royaal te noemen en de 
direct daarachter gelegen badkamer en 

North-Line Yachts, bouwer van de North-
Line motorjachten neemt Consonant 
Yachts B.V. over. Het in Vriezenveen ge-
vestigde Consonant Yachts heeft de af-
gelopen tien jaar ruim zeventig Kuster en 
Noaber motorjachten op de markt ge-
bracht. Vorig jaar is Consonant Yachts in 
zwaar weer terecht gekomen en zijn de 
activiteiten overgenomen door een club 
van Kustereigenaren. Afgelopen periode 
is deze club van eigenaren onder leiding 
van Herman van der Most op zoek ge-
gaan naar een nieuwe partij om de bouw 
en onderhoud van de Kusters en Noa-
bers voort te zetten. Consonant Yachts 
zal invoegen in de bestaande organisatie 
van North-Line Yachts in Harlingen. Alle 
Kuster en Noaber modellen van 31 tot 
en met 47 voet zullen opnieuw op de te-
kentafel komen te liggen. In samenspraak 
met een aantal eigenaren worden  de 
nodige aanpassingsvoorstellen gedaan. 
Naast de bouw van nieuwe jachten kun-
nen huidige Kustereigenaren bij de werf 
in Harlingen terecht voor winterstalling, 
ligplaatsen en onderhoud. Ook aanpas-
singen aan bestaande interieurs, grotere 
refitklussen en aanpassingen op moto-
risch en/of elektrisch gebied kunnen door 
de werf worden verzorgd.

North-Line Yachts
www.north-line.nl
Consonant Yachts
www.consonantyachts.nl

Sealine presenteert een nieuw model: 
de Sealine C330. De werf noemt de 
nieuwe boot niet alleen stoer, maar ook 
onderscheidend en zegt met de Sealine 
C330 nieuwe grenzen te overschrijden. 
“Krachtige motoren bieden uitstekende 
prestaties op het water. Kwaliteitsinrich-
ting en meubilair komen samen met de 
top binnen de navigatieapparatuur.”  De 
boot heeft een totale lengte van 10.31 

apart toilet van een comfortabel niveau. 
Het mooie aan de Discovery OC is dat 
de leefruimte op één niveau is. Wie van-
uit de ruime open kuip de salon inloopt 
passeert meteen de keuken die daardoor 
betrokken is bij de kuip. Een koud drank-
je is daardoor direct binnen handbereik 
en geeft mede dankzij het grote open 
dak het gevoel van een buitenkeuken. 
De Super Lauwersmeer Discovery OC is 
leverbaar vanaf € 337.500,-. Geïnteres-
seerden kunnen een bezoek brengen 
aan de werf in Noordburgum voor meer 
informatie of Super Lauwersmeer bezoe-
ken op stand 3080 op Boot Holland. 

Super Lauwersmeer
T: 0511-442181
www.superlauwersmeer.nl

Super Lauwersmeer presenteert 
Discovery Open Kuip

North-Line Yachts 
neemt Consonant
Yachts over

Sealine kondigt nieuwe Sealine C330 
Cruiser aan

meter en is voorzien van twee ruime ca-
bines Het spectaculaire ontwerp van de 
romp en het dek biedt bovendien vol-
doende ruimte benedendeks. In Neder-
land wordt Sealine vertegenwoordigd 
door Peek Watersport in Amsterdam.

Peek Watersport
T: 020-6655701 
www.peekwatersport.nl
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