
e roos 
De lak van bouwnummer 1 en 2 is nauwelijks 

opgedroogd, maar nu al kan voorzichtig worden 

gesteld dat de nieuwe Boarncruiser Elegance-sehe 

een succes is. Tien schepen zijn er inmiddels al 

verkocht! Motorboot ging in Irnsum op zoek naar de 

kennelijke X-factor van deze stalen motorjachten. 

YVONNE ZWAAN 

"Mooi zijn ze hè!", zegt Henk Hokwerda trots, wijzend op 

de twee Boarncruisers die gebroederlijk naast eikaar afge

meerd liggen. Hoewei hij het stokje al enkele jaren geleden 

heeft overgedragen aan zijn dochter Wies, kan oprichter en 

voormalig eigenaar van De Boarnstream nog maar moei

zaam los komen van de jachtbouw. Gelukkig, want zonder 

hem zou de Elegance-serie misschien wel nooit het levens

licht hebben gezien! Henk sloeg aan het schetsen zonder 

ook maar iemand van zijn ideeén op de hoogte te stellen -

met uitzondering van zijn vrouw dan. Pas toen hij klaar 

was, stapte hij ermee naar Wies. "Ik moet je iets iaten zien", 

zei hij tegen haar, waarna hij de inmiddels volledig uitge

werkte tekeningen en renderingen van de Eiegance-range 

op haar bureau legde - van de 1100 tot en met de 1700, 

zowel met als zonder flybridge. Tijdens Boot Düsseldorf in 

2014 werden de ontwerpen voor het eerst getoond aan het 

grote publiek en precies een jaar later beleefde de eerste 

Elegance zijn première op deze beurs in Duitsland. Vijf 

boten waren toen al vanaf tekening verkocht en sinds de 

laatste editie van Boot Düsseldorf zijn daar nog eens vijf or

ders bij gekomen. Met name de drie kleinste modellen van 

de serie blijken in trek, met als meest populaire daarvan de 

nog siechts op tekening bestaande 1200 Elegance. Onder 

meer de Zwitsers lijken de Elegance in hun hart te hebben 

gesloten. Het is dan ook niet toevallig, dat de boten in een 

speciale 'Swiss Edition' leverbaar zijn, wat inhoudt dat ze 

volledig zijn aangepast aan de op het Bodenmeer gel

dende regels en omstandigheden. Een van de twee boten 

waarmee wij vandaag een testvaart zullen maken is zo'n 

'Swiss Edition' en om die reden is deze 1100 Elegance 

siechts 3,60 meter breed bij een lengte van 10,86 meter. 

"We hebben de maatvoering aangepast aan de boxmaat in 

de jachthavens op de Bodensee", iegt Wies Hokwerda uit. 

"Dat leverde de nodige uitdagingen op bij de Indeling van 

het interieur, maar met het resultaat zijn we heel tevreden." 

Dubbel gekromd 
Dat met name die kleinere modellen in de serie aanslaan, is 

volgens Henk heel goed verklaarbaar. "Als er al wordt ver

nieuwd in de staalbouw, betreft het grotere motorjachten 
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TEST BOARNCRUISER 11 00 & 1300 ELEGANCE 

1 De Boarncruiser 1100 en 1300 Elegance Sedan op het Pnnses Margnetkanaal 2 De 

Boarncruiser 1100 Elegance heeft een frisse eigentijdse uitstraling 3 Zowel vanaf de 

stuurbank en meevaarbank als vanaf de salonbank heb je rondom zicht op ftet v»ater 

dankzij de grote ramen 4 De open kuip 

vanaf 15 meter Het segment daaronder heeft wat innovatie 

betreft meer stilgestaan" Met de onalledaagse styling en 

het fraaie lijnenspel van de Elegance wilde Henk een 

nieuwe doelgroep in de watersport aanspreken Daarnaast 

had hij zich als voorwaarde gesteld dat 70 procent van het 

vloeroppervlak op een niveau moest liggen en dat er grote 

ramen in het stuurhuis moesten komen, voor goed zicht 

rondom Het resultaat is een motorboot met een verfns 

send, modern uiterlijk en een comfortabel interieur Ken

merkend voor de Elegance is onder meer het dubbel 

gekromde salondak, waarmee het eigentijdse karakter van 

de boot wordt benadrukt Het vergt vakmanschap, om zo'n 

vorm uit een stuk staal te halen' "Een platte pet zou de 

boot een stuk goedkoper maken", erkent Henk "Maar ik 

wilde nu eenmaal per se dat de Elegance meer zou worden 

dan gewoon weer de zoveelste boot met open kuip" Een 

ander onderscheidend element in het uiterlijk van de Ele

gance IS de 'knik' in onder meer de bovenzijde van de ver

schansing "We hebben hier bewust geen rondingen 

toegepast Deels uit kostenoverweging, omdat het staal 

hierdoor afwikkelbaar en dus eenvoudig te verwerken is, 

maar ook omdat het goed bij de styling van het schip past" 

Door die knik consequent door te voeren in het casco, 

onder meer in de afwerking van de voorkajuit en aan de 

onderzijde van de raampartijen in het stuurhuis, is een 

extra dimensie aan het uiterlijk van het schip toegevoegd 

De lichte 'waaiering' in de stijlsteven en de sierlijke 'tumble-

homes' (billen) in het achterschip maken de Elegance hele

maal af 

1100 Elegance 
Hoewel de twee Boarncruisers waar wij vandaag mee 

varen in eerste instantie als twee druppels water op elkaar 

lijken, zijn er bij nadere kennismaking toch wel wat verschil

len te ontdekken De 'Zwitserse' 1100 is verhoudingsgewijs 

inderdaad een stuk smaller dan de 1300 Elegance en dat 

vraagt om slimme benutting van de beschikbare meters 

Als we aan boord stappen zien we hoe De Boarnstream 

dat heeft aangepakt De stalen verschansing is hier bijvoor

beeld enkelplaats uitgevoerd, terwijl die van de 1300 is ge

dubbeld "Op die manier hebben we extra breedte in de 

gangboorden gecreëerd", legt Henk uit Hij wijst ons ook 

op de spiegelbank, die van onderen open is "Als we die 

bank net als bij de 1300 dicht hadden gemaakt, zou de 

kuip een stuk kleiner lijken Zo hebben we de ruimte letter 

lijk tot op de huid benut' Ook de locatie van de beluchting 

van de motorruimte verschilt Bij de 1100 is die onder een 
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van de traptreden in het gangboord verwerkt, terwijl de 
luchtgaten bij de 1300 ter hoogte van de zijrannen in de 
romp zitten. Wij vinden de positie van de beluchting op de 
1100 veel beter, omdat die een stuk hoger boven de water
lijn zit. Dat vindt De Boarnstream achteraf ook, dus de vol
gende 1300 Elegance wordt op dit punt aangepast. 

Walnoten en wengé 
De beperkte breedte van de 'Swiss Edition' wordt pas echt 
zichtbaar als we over de drempel van de smalle, goedge
vulde stuursalon stappen. Hier heeft De Boarnstream dui
delijk een zorgvuldige afweging gemaakt tussen 
functionaliteit en comfort. Zo is er plaats gevonden voor 
een toch nog flinke L-vormige salonbank, waarvan de rug
leuning van het achterste gedeelte omklapbaar is. Door de 
achterpui volledig te openen, ontstaat zo een extra twee-
persoonszit in de open kuip. De salontafel heeft een be
scheiden formaat, zodat die gemakkelijk aan de kant kan 
worden geschoven voor een obstakelvrije doorgang tussen 
voorschip en open kuip. De aan bakboord geplaatste kom
buis beschikt over alle faciliteiten die je mag verwachten op 
een boot van nog geen 11 meter, zoals een tweepitsgas-
komfoor en een koelkast met vriesvakje. De kastruimte 
schiet wat tekort, in verband met een tv-lift die op verzoek 
van de klant in het werkblad is verwerkt en daardoor het 
nodige volume in de daaronder aanwezige lades en kastjes 
wegsnoept. Een kelder in de vloer midscheeps compen
seert dit echter ruimschoots. Blij verrast zijn we met de 
keuze van De Boarnstream om deze Elegance aan stuur
boord te voorzien van een meevaarbank, wat van dit 
scheepje een ideale toerboot voor met zijn tweetjes maakt. 
Wat IS er immers gezelliger dan naast je lief te zitten tijdens 
het varen en samen te genieten van de wereld rondom de 
boot? De aan bakboord geplaatste stuurstand is eveneens 
voorzien van een bankje, waarvan de zitting nu nog wat te 
kort is. Dit wordt volgens Wies echter nog aangepast. Voor 
het interieur van de Elegance heeft De Boarnstream de 

smaakvolle en eigentijdse combinatie van walnoten met 
wengé accenten bedacht. De kersverse eigenaar van deze 
1100 besloot echter op de klassieke toer te gaan, met 
Amerikaans noten. Deze donkere houttint is gecombineerd 
met een lichte kleur voor de stoffering en de optioneel 
leverbare GetaCore-werkbladen, zodat het geheel niet té 
zwaar aandoet. De frisse, moderne uitstraling van de Ele
gance is in het interieur doorgevoerd door geen rondingen, 
maar hoeken onder 45° toe te passen voor de afwerking 
van de betimmering. "Daarnaast hebben we de meubels 
horizontaal in plaats van verticaal gefineerd", vertelt Wies. 
"Zo krijg je optisch meer breedte en diepte." 

Er ïs een zorgvuldige 
afweging gemaakt 
tussen functionaliteit 
en comfort 

De 1100 Elegance telt twee hutten en één badkamer, die 
bereikbaar zijn vanuit het voorschip. De eigenaarshut is on
dergebracht in de voorpiek en heeft een Frans bed, voor
zien van lattenbodems en lades. In de zijwanden zijn 
hang- en legkasten gemaakt. Zowel direct vanuit de eige
naarshut als vanuit het gangetje naar het voorschip is de 
badkamer te betreden. De douche is door middel van een 
glazen wand gescheiden van het toilet en de wastafel. De 
ruimte is praktisch ingericht en in de douche kun je goed 
staan. Een verlaging in het plafond aan bakboord vormt nu 
nog een obstakel voor het hoofd, maar Henk denkt dat die 
bij een volgend bouwnummer achterwege kan worden ge
laten, aangezien die uitsluitend een kleine esthetische func
tie heeft bij de erboven geplaatste stuurbank. Een deur aan 
stuurboord biedt vanuit het gangetje benedendeks toe
gang tot de gastenhut, die deels schuilgaat onder de sa-
lonvloer. Het bed is een prima slaapplek voor één of inci
denteel twee personen, mits die elkaar lief genoeg vinden 
om tegen elkaar aan te liggen. 

/Motorruimte 
Onder de salonvloer staat een 110 pk Volvo Penta diesel, 
die maar nét onder het luik past dat Henk voor ons opent. 
De oliepeilstok zit verscholen onder de salonvloer en is via 
het grote luik met te bereiken. Om dit probleem te onder-
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5 De eigenaarshut van de Boarncruiser 1100 Elegance 6 Deze Boarncruiser 1300 

Elegance heeft evenals zijn kleinere broertje een Zv»itserse eigenaar maar zal met de 

Bodensee maar Nederland als vaargebied krijgen De 1300 Elegance is dan ook geen 

SWISS Edition 7 Het smaakvolle moderne inteneur van de 1300 Elegance 8 Achter de 

stuurstand kun je zowel staand als zittend plaatsnemen 9 De eigenaarshut van de 1300 

Elegance waar indirect licht het interieur extra sfeervol maakt 

vangen, heeft de werf een gat in de vloer recht boven de 

peilstok gezaagd Simpel en doeltreffend, maar niet echt 

passend bij een schip met een vanafprijs van € 298 000 

Standaard wordt de 1100 Elegance uitgerust met een 

Volvo Penta van 75 pk, die een stuk compacter is en daar 

door beter in de hier beschikbare ruimte past De oliepeil-

stok zal in dat geval ook pnma via het motorluik bereikbaar 

zijn Voor het overige ziet de techniek er professioneel en 

goed verzorgd uit De wierpot hangt op een goed bereik 

bare plaats, evenals de brandstoffi l ters Ook de elektr ische 

installatie ziet er t iptop uit, met gecodeerde kabels die keu 

rig zijn weggewerk t in kunststof kanalen 

1300 Elegance 
Wat een meter extra breedte betekent op een boot, wordt 

wel duidelijk als we de overstap maken van de 1100 naar 

de 1300 Het begint al bij de gangboorden, die met uitko 

men in de open kuip, maar doorlopGn tot aan de spiegel 

waardoor de kuip - met zijn fraaie U-bank - geneflijk wordt 

ingesloten Nog duidelijker wordt het als we de salon betre 

den, waar we direct op de fraaie hoekopstelling van de 

kombuis aan stuurboord stuiten Bij nadere inspectie blijkt 

dit slechts een deel van de faciliteiten te zijn waar de 

scheepskok over mag beschikken, want onder meer de 

koelkast, vriezer en combioven zijn aan bakboord onderge

bracht Door de aluminium pui volledig te openen, tover je 

deze kombuis bovendien in een handomdraai om in een 

buitenkeukeni Alleen de gnil ontbreekt in dat geval Zoals 

we van De Boarnstream gewend zijn, is ook hier weer de 

stuurstand aan bakboord geplaatst Een echte meevaar 

bank ontbreekt op de 1300 Elegance, maar vanaf de nante 

salonbank kan perfect worden meegekeken met de roer

ganger Ovengens vinden wij de op dit schip toegepaste 

standaardafwerking van 'deco' walnoten en wenge heel 

fraai zeker in combinatie met de indirecte verlichting en 

de bruinrood lederen bekleding van de banken "Voor het 

interieur van de Elegance serie gebruiken we geen fi

neer, maar een deco-materiaal", vertelt Henk "Dat scheelt 

in gewicht en in kosten, terwijl het er minstens zo mooi uit

ziet En als je er je hand over laat gaan, voelt het ook nog 

aan als hout'' 

Op een stalen waterverplaatser als deze 1300 Elegance 

speelt gewicht met direct een rol van betekenis, maar De 

Boarnstream biedt voor dit model en de grotere Elegances 

in de sene de optie voor een snelvarende vanant En dan 

telt iedere kilo "In dat geval maken we de opbouw van alu

minium en wordt de romp aangepast", zegt Wies "Zelfs 
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IPS-aandrijving met twee keer Volvo Penta IPS 600 be

hoort tot de mogelijkheden." 

Benedendeks 
De grootste verrassing van de 1300 Elegance Sedan is 
toch wel de accommodatie benedendeks. Behalve een 
sfeervolle eigenaarshut in het voorschip, zijn hier twee 
identieke badkamers ondergebracht én twee gastenhut-
ten. De badkamer aan bakboord - compleet met wastafel, 
toilet en een goede douche voorzien van glazen wand - is 
uitsluitend toegankelijk vanuit de eigenaarshut, terwijl de 
badkamer aan stuurboord vanuit het halletje is te betreden. 
Deze laatste ruimte is dan ook bedoeld voor de gasten en 
als dagtoilet te gebruiken. Een leuk detail in beide badka
mers is het spiegelplafond, dat de ruimte optisch groter 
doet lijken. Dat er op deze 13,30 meter lange boot met 
open kuip ruimte is gevonden voor twee aardige gasten-
hutten, komt doordat de motor zo ver mogelijk achterin 
onder de salonvloer is geplaatst. Hierdoor bleef er nog vol
doende volume over om aan stuurboord een tweeper-
soonsgastenhut te creëren en aan bakboord een derde 
hut, waar een (klein)kind een heel leuk eigen honk van 
kan maken. Uiteraard gaat het merendeel van deze hutten 
schuil onder de salonvloer, waardoor er alleen in de deur
opening stahoogte is. De ruimten doen echter niet donker 
of benauwend aan, dankzij de ramen in de romp en de 
lichte kleurstelling van het interieur. 

Techniek 
Ons grootste testschip van vandaag is uitgerust met een 
180 pk viercilinderdieselmotor van Volvo Penta. Standaard 
wordt op de Boarncruiser 1300 Elegance een 150 pk D3 
van de Zweedse motorenfabrikant geïnstalleerd, maar deze 
klant koos voor iets meer power. In de motorruimte is 
plaats genoeg voor zo'n grotere diesel en alle vitale onder
delen op en rond de motor zijn goed bereikbaar. Evenals 
op de 1100 Elegance ziet de technische installatie er goed 
verzorgd uit. 

1 o Oe derde hut aan boord van de 1300 Elegance is een geweldige plek voor een 

(klein)kind. Op de vloer naast het bed is zelfs ruimte om te spelen! 

Varen 
Met Henk aan het roer van de 1300 en dochter Wies aan 
boord van de 1100 Elegance verlaten we de haven voor een 
testvaart op het Prinses Margrietkanaal en het Sneeker-
meer. We voelen eerst de 1100 aan de tand en stappen 
daarna over op de 1300. Nog voordat we het riviertje De 
Boorne, waaraan de jachthaven, winterstallingen en werf 
van De Boarnstream gevestigd zijn, hebben verlaten voelen 
we ons al helemaal vertrouwd met dit compacte schip. Het 
zicht rondom is goed, op een kleine dode hoek achter in de 
stuursalon na. We zitten als een vorst op onze stuurbank, 
waarop we de volledige controle over de boot hebben. De 
elektronische gashendel laat zich prettig licht bedienen, 
evenals het hydraulische stuurwiel. De standaard aanwezige 
boegschroef maakt daarbij het leven van de roerganger wel 
heel eenvoudig! De Elegances zijn uitgerust met een vis-
staartroer en dat is goed te merken aan de wendbaarheid 
van deze 1100, die zich in een ruime scheepslengte rond 
laat draaien. Door zijn beperkte breedte en stijlsteven maakt 
het scheepje bovendien gemakkelijk snelheid. Zo rond de 
1.700 toeren glijden we al met ruim 10 km/u door het water. 
Het geluidsniveau ligt dan rond de 61 d{B)A. Die waarde zou 
overigens eenvoudig kunnen worden verlaagd, want tijdens 
de testvaart ontdekken we dat het in de salonvloer aange
brachte inspectiegaatje voor de oliepeilstok nog niet van iso
latiemateriaal is voorzien. Hier is dus een geluidslek 
ontstaan! 

Henk komt langszij, zodat we de 1100 kunnen verruilen voor 
de 1300. Ook hier hebben we vanachter de stuurstand 
rondom mooi zicht op het water. De kleine dode hoek achter 
in de stuursalon is iets om rekening mee te houden bij het 
manoeuvreren en op wat drukker vaarwater, maar verder is 
het overzicht goed. Zo rond de 2.000 toeren bereikt het 
schip een mooie kruissnelheid van ruim 13 km/u. Het ge
luidsniveau is dan nog heel acceptabel, met 58 d(B)A in de 
salon. Pas boven de 2.600 toeren wordt de motor wat luid
ruchtiger en de hoogste waarde die we in de salon meten is 
69 d(B)A bij 2.800 toeren per minuut. Keurige waarden voor 
een motorboot met 180 pk onder de vloer. De gps geeft dan 
16,6 km/u aan, waarmee de voor dit schip geldende theore
tische rompsnelheid ruimschoots wordt gehaald. 

Conclusie 
Of we de X-factor van de Boarncruiser Elegance hebben 
kunnen ontdekken? Wij vermoeden dat deze boten hun 
aantrekkingskracht ontlenen aan hun verfrissende uiterlijk 
en moderne, smaakvolle interieur. Natuurlijk zijn er meer 
werven die de afgelopen tijd op moderne toer zijn gegaan, 
maar De Boarnstream doet dat nu - zoals Henk terecht 
stelt - met een complete serie motorboten, waaronder mo
dellen van 13,30, 12,16 en zelfs 10,86 meter. En juist daar 
ontbrak het in het aanbod oer-Hollandse stalen motorboten 
nog aan: compacte toerboten met een vernieuwende, 
jonge uitstraling. Bull's eye! @ 
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TOERENTAL, SNELHEID EN GELUID BOARNCRUISER 1100 ELEGANCE SEDAN 
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11 Indeling 

Boarncruiser 1100 

Elegance Sedan 

12 Indeling 

Boarncruiser 1300 

Elegance Sedan 

Boarncruiser 1100 Elegance - Sedan 
Afmetingen 
Lengte waterlijn 
Kruiptioogte 
Waterverplaatsing 
Materiaal 

Rompvorm 
Constructie 
CE-mar(<ering 
Dieseltank 
Drinkwatertank 
Vuilwatertank 
Standaardmotor 
Motorisering testsctiip 
Sctiroefasinstallatie 
Boegsctiroef 
Boordnet 

Accu's 
Acculader/omvormer 

Topsnelheid 
Kruissneltieid 
Rompsneltieid 
Vanafprijs 
Prijs testsctiip 
Belangrijkste extra's 

10,86 X 3,60 X 1,08 m 
10,57 m 

circa 2,65 m 
circa 11.500 kg (half beladen) 
staal, romp 5 mm, opbouw 4 mm, 

casco wordt nagestraald 
knikspant met stijlsteven 
spanten om de 40 cm, 2 waterdichte schotten 
C 
360 1, voorin motorruimte 
215 1, voorzijde voorste motorkamerschot 
215 1, voorzijde voorste motorkamerschot 
Volvo Penta 02-75, 75 pk 
Volvo Penta 03-110, 110 pk 
watergesmeerde schroefas met homokineet 
73 kgf, hekschroef optie 
12 V, dubbelpolige installatie, 
230 V-walaansluiting met aardlekschakelaar 
120 Ah starten, 240 Ah service 
40 Amp acculader 

15.2 km/u 
circa 12 km/u 
circa 15 km/u 
€ 297149 incl. btw 

€ 367228 incl. btw 
zwaardere motor, teak dekken, elektronisch navigatiepak-
ket, hekschroef, cabriotent, omvormer, 'Swiss edition', 
met onder meer gesloten zwart- en grijswatersysteem, 
GetaCore-werkbladen 

• 
Boarncruiser 1300 Elegance - Sedan 
Afmetingen 
Lengte waterlijn 
Kruiplioogte 
Waterverplaatsing 
Materiaal 

Rompvorm 

Constructie 
CE-markering 
Dieseltank 
Drinkwatertank 
Vuilwatertank 
Standaardmotor 
Motorisenng testschip 
Schroefasinstallatie 
Boegschroef 
Boordnet 

Accu's 
Acculader/omvormer 
Topsnelheid 
Kruissnelheid 
Rompsnelheid 
Vanafprijs 
Prijs testschip 

^^Be jamr i j ks te extra's 

13,30 X 4,55 X 1,20 m 
12,93 m 
3,10 m 
21.500 kg (half beladen) 
staal, romp 5 mm, opbouw 4/5 mm, 
casco wordt nagestraald 
knikspant met stijlsteven 
spanten om de 40 cm, 2 waterdichte schotten 

e 
2 X 500 1, aan weerszijden in motorruimte 
600 1, voorzijde voorste motorkamerschot 
215 1, voorzijde voorste motorkamerschot 
Volvo Penta 03-150, 150 pk, vijfcilinder 
Volvo Penta D4-180, 180 pk, viercilinder 
watergesmeerde schroefas met homokineet 
96 kgf, hekschroef optie 
12 V, dubbelpolige installatie, 230 V-walaansluiting met 
aardlekschakelaar 
165 Ah starten, 495 Ah service 

acculader/omvormer combinatie 12/2500/100 
16,6 km/u 
circa 13 km/u 
circa 16 km/u 
€ 499.730 incl. btw 
€ 643.906 incl. btw 
zwaardere motor, teak dekken, generator, cv-ketel, elektro
nisch navigatiepakket, vaatwasser, wasmachine, kussens 
voor kuipbank, elektrisch maststrijksysteem, hekschroef, 
proportionele bediening, 24 V-boordnet, GetaCore-werkbla
den, elektrisch bedlenbaar schulfdak, satellietantenne 

Bouw en informatie 
Ontwerp 
Bouw 

• 

De Boarnstream, Trimm Design 
Oe Boarnstream International Motorjachten 
Industriewei 2, Jirnsum 
tel. 0566-600828 
info@boarnstream.com / www.boarnstream.com 
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