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snel 
onthaasten 
Varen met het comfort en de degelijkheid van een stalen waterverplaatser, maar met de 

snelheid van een sportcruiser? Dat kan met de Boarncruiser Elegance Express.

Motorboot testte deze snelvarende uitvoering van de 1300 Elegance van De 

Boarnstream op het Sneekermeer. 

yVonnE zwaan
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Sinds een aantal maanden ligt de eerste snelvarende uit-

voering van de Boarncruiser Elegance in het water. Van de 

jongste serie stalen motorboten van de Boarnstream zijn 

sinds de introductie in 2014 al 32 exemplaren van tussen 

de 11 en 17 meter verkocht, maar de Elegance Express 

had wat langer de tijd nodig om het hart van een liefhebber 

te veroveren. Het vergt dan ook een grotere investering, 

zo'n halfglijder. niet alleen vanwege de zwaardere motori-

sering, maar ook omdat het casco wordt voorzien van een 

aluminium opbouw om zo gewicht te besparen. Volgens 

Eric Huis in ´t Veld, sales manager bij De Boarnstream, 

biedt de Express toervaarders vrijwel onbeperkte mogelijk-

heden. "Even naar de wadden, het iJsselmeer oversteken 

of een tocht langs de kust – je bereik wordt een stuk groter 

als je 16 in plaats van 8 knopen kunt varen." 

aluminium
Qua uiterlijk lijkt de Boarncruiser 1300 Elegance Express 

als twee druppels water op de Sedan-uitvoering die we 

twee jaar geleden hebben getest (zie Motorboot mei 2015). 

De stijlsteven met lichte waaiering, het dubbel gekromde 

kajuitdak en de kenmerkende 'knik' in de voorkajuit, ver-

schansing en de onderzijde van de raampartij in het stuur-

huis maken dat we onze testboot van grote afstand 

herkennen. ook als we het interieur betreden, blijkt de in-

deling vrijwel identiek. zo hoeven we evenals op de Sedan 

weinig hoogteverschillen te overbruggen, aangezien salon-

vloer, open kuip en gangboord op gelijk niveau liggen. Be-

nedendeks  zijn beide schepen eveneens vergelijkbaar, met 

een eigenaarshut voorin, twee badkamers en twee gasten-

hutten. Toch vinden we een klein verschil: in plaats van drie 
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1 De Boarncruiser 1300 Elegance Express heeft met 2 x 220 pk een topsnelheid van 16 knopen. 



2 Het interieur van de Boarncruiser Elegance Express is licht, modern 

en comfortabel.  3 De keuken neemt een centrale plek in, tussen open 

kuip en salon.  4 Het riante zwemplateau.  5 en 6 Standaard indeling 

Boarncruiser 1300 Elegance Express. Boven: dekniveau, onder: bene-

dendeks. 

www.motorboot.com86

TEST BoarncruiSEr 1300 ElEgancE ExprESS

bedden verdeeld over twee gastenhutten treffen we er hier 

vier aan. "Beide opties zijn zowel op de Sedan als de Ex-

press mogelijk", verklaart Eric. "Je kunt dus kiezen tussen 

een grotere tweepersoons en kleinere eenpersoons hut, of 

twee tweepersoons hutten van gelijk formaat."

niet zo zichtbaar, maar veel belangrijker zijn de verschillen 

in het casco. zo is de Express voorzien van een aluminium 

opbouw, die op de stalen romp is gebout. Kunststof ringen 

om de bouten isoleren beide metalen van elkaar om corro-

sie te voorkomen. ook het onderwaterschip is aangepast 

en voorzien van een diepe V en sprayrails, voor betere 

prestaties op hogere snelheid. om de romp meer draag-

vermogen te geven en de motoren achterin te kunnen in-

stalleren, is de Express bovendien 30 cm langer dan de 

Sedan. Die extra lengte zien we terug in het riante, diepe 

mee is een top van 16 knopen haalbaar. optioneel kan  

2 x 370 pk worden geïnstalleerd, goed voor een snelheid 

van 20 knopen. Voor een optimale gewichtverdeling staan 

de motoren onder de kuipvloer en de tanks midscheeps. 

De dieseltank is geïntegreerd in het motorkamerschot en 

draagt zo bij aan de geluidsisolatie, door trillingen vanuit de 

motorruimte te absorberen. opvallend is dat de twee die-

sels in de verder ruime en goed verzorgde machinekamer 

vrij ver uit elkaar staan. Dit resulteert niet alleen in een diep-

gang van slechts 0,95 meter, het vergroot volgens Eric ook 

de manoeuvreerbaarheid. "De propellers kunnen  

effectiever hun werk doen, omdat het onderlinge schroef-

water minder wordt verstoord."

varen
Bij een toerental van 1.500 varen we over het prinses Mar-

grietkanaal richting Sneekermeer. Het voelt als rustig varen, 

maar stiekem gaan we best hard! De gps geeft namelijk 

een snelheid van ruim 13 km/u aan. Het vaarcomfort is dan 

ook goed. we hebben prima zicht rondom, een fijne stuur-

bank en goed ingedeelde stuurstand tot onze beschikking. 

Bovendien is het geluidsniveau bij dit toerental met een 

waarde van 53 dB(a) heel acceptabel. Voeren we de snel-

heid geleidelijk op, dan wordt het een ander verhaal. De 

motoren laten zich van hun rauwe, luidruchtige kant zien en 

we voelen hoe het schip tegen zijn rompsnelheid loopt en 

knokt om over die denkbeeldige drempel te komen. achter 

ons ontstaat een indrukwekkende dijk water. Boven de 20 

km/u (10,7 knopen), bij 3.400 toeren, neemt het geluidsni-

veau af en klinken de twee diesels een stuk prettiger. De 

halfglijder vaart nu ruim boven zijn rompsnelheid. Voluit 

geeft de gps 31 km/u weer en dat is behoorlijk hard, op dit 

Friese meer met een schip van ruim 13 meter! op groot 

water, met een gangetje van 22 km/u (12 knopen) kunnen 

we ons echter goed voorstellen dat het lekker opschieten is 

met deze elegante cruiser. En met hetzelfde gemak haal je 

de gashendel terug om vervolgens relaxed een smal ka-

naaltje te verkennen. 

conclusie
Met de Elegance Express kun je in alle rust te genieten op 

binnenwater en flink opschieten op ruim water. Je bewust 

zijn van hekgolf en verbruik is echter raadzaam, want die 

kunnen met name in het middensegment van het toeren-

bereik ongunstig uitpakken. wie daar bewust mee omgaat, 

door liefst onder de 7 of boven de 11 knopen te varen, 

heeft aan deze comfortabele cruiser een heerlijk schip met 

zeer uiteenlopende mogelijkheden. 

het voelt als rustig 
varen, maar stiekem 

gaan we best hard
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zwemplateau, waar je gemakkelijk een bijboot op kunt stal-

len. Een in de linker tumblehome geïntegreerde trap ver-

schaft vanuit de open kuip een veilige toegang tot het 

platform. andersom is het een mooie lage opstap om aan 

boord te komen. overigens grossiert de Express zo'n 

beetje in goede opstapvoorzieningen, want naast een in-

schuifbare reling in het gangboord ontdekken we ook nog  

een deur in de verschansing waarmee je direct in de open 

kuip stapt. 

techniek
De eigenaar van de eerste Elegance Express koos voor de 

meest bescheiden motorisering die mogelijk is voor deze 

uitvoering: twee Volvo penta D3 diesels van 220 pk. Hier-



boarncruiser 1300 elegance 
express

afmetingen
lengte over alles 13,60 m
Breedte  4,55 m
Diepgang 0,95 m
Kruiphoogte 3,27 m
Stahoogte in salon 2,00 m

casco
waterverplaatsing ca. 17,5 ton
Materiaal romp: staal, 4 mm, spantwerk 6 mm  

opbouw: aluminium, 5 mm
rompvorm diep-V met sprayrails en stijlsteven
constructie spanten om de 40 cm, 2 waterdichte 

schotten
cE-markering B

tanks
Diesel 1.000 l, geïntegreerd in motorkamerschot
Drinkwater 600 l, kunststof, met inspectieopening
Vuilwater 240 l, kunststof, met inspectieopening
 
voortstuwing
Motorisering testschip 2 x Volvo penta D3, 5 cilinder, 220 pk 
Maximale motorisering 2 x Volvo penta D6, 370 pk
Schroefasinstallatie watergesmeerde rvs schroefas in rubber 

gelagerd met sealafdichting, homokine-
tische koppeling en zwaar uitgevoerd 
stuwdruklager

Boegschroef 96 kgf, hekschroef optie
 
elektrische installatie
Boordnet 12 V, dubbelpolige installatie, 230 V 

walaansluiting met aardlekschakelaar
accu's startnet 140 ah boordnet 560 ah
acculader/omvormer combi 12 / 3.000 / 120
 
prestaties
lage kruissnelheid ca. 11 km/uur bij 1.300 toeren
Hoge kruissnelheid ca. 22 km/uur bij 3.500 toeren 
Topsnelheid ca. 31 km/uur bij 4.000 toeren 
Verbruik  ca. 55 l/uur bij 3.500 toeren
 
prijzen
Vanafprijs € 627.748,- incl. btw
prijs testschip € 723.580,- incl. btw
Belangrijkste extra's schuifdak, navigatiepakket, corian werk-

bladen, dubbel glas, generator en induc-
tiekookplaat, trimsysteem, hekschroef 

 
bouw en informatie 
ontwerp De Boarnstream, Trimm Design
Bouw De Boarnstream international    

industriewei 2, Jirnsum   
tel. 0566-600828    
info@boarnstream.com   
www.boarnstream.com  
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