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ELEGANT
RUIMTEWONDER
Met de nieuwe Boarncruiser Elegance 1440 Center Sleeper heeft De Boarnstream het 

eerste motorjacht in het programma onder de 15 meter met een volwaardige 

eigenaarshut onder het stuurhuis. Motorboot is benieuwd hoe de werf dat voor elkaar 

heeft gekregen en hoeveel ruimte dat oplevert.  

EDWIN DE VELD
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TEST BOARNCRUISER ELEGANCE 1440 CS

Een ander vermeldenswaardige voorziening treffen we aan 

in het voorkajuitdak, waar vanuit het gangboord direct be-

reikbare opbergruimtes in zijn verwerkt. De grote stootwil-

len van de Elegance 1440 CS laat je hier zo in verdwijnen.

Fraai verzoken in het dak van de voorkajuit prijken verder 

twee meervoudig verstelbare zonnebedden, die met de 

rugleuningen omhoog wel lijken te zweven. Tussen de zon-

nebedden in blijven de vluchtluiken van de eronder gelegen 

gastenhut bereikbaar. In de voorzijde van de voorkjauit is 

ook nog een bankje verwerkt. 

Vanuit het brede gangboord stappen we de royale ingang 

naar de open kuip in. Naast de vaste u-vormige bank met 

tafel is er nog voldoende ruimte voor een paar losse stoe-

len. Het testschip heeft als extra de zogenaamde Longtop: 

een langer doorlopend stuurhuisdak. Hier is bovendien het 

eveneens optionele 'Canopeasy systeem in aangebracht. 

Dit systeem is een supereenvoudige manier om de kuip 

rondom dicht te maken. Aan de achterzijde van het stuur-

huis zijn aan weerszijden compacte deuren gemaakt waar-

achter het tentdoek wordt opgeborgen, die je als een 

gordijn op zijn plaats schuift. Door de uitgekiende vormge-

ving zijn er maar een paar drukkers nodig om het geheel 

op zijn plaats en waterdicht te houden. Zo kan de kuip ook 

op iets mindere dagen worden gebruikt. 

INTERIEUR
Evenals het achterste deel van het gangboord ligt de salon-

vloer op gelijk niveau met de kuipvloer. Direct aan bak-

boord staat de keuken opgesteld, met er tegenover een 

aanvullend meubel. De keuken is standaard voorzien van 

een 130 liter koelkast, een driepits kooktoestel en een comi 

magnetron/oven. Het testschip beschikt daarnaast onder 

meer over een extra koellade, vaatwasser, wijnkoeler en 

wasemkap. In plaats van het standaard toegepaste HPL 

zijn de werkbladen van Getacore. Aan de voorzijden van de 

kombuis is een grote zithoek met verstelbare tafel. Van de 

voorste bank kan de leuning worden omgeklapt zodat er 

Het concept voor de Boarncruiser Elegance serie, ontwik-

keld door Henk Hokwerda, bleek de basis voor een suc-

cesvolle reeks motorjachten. Sinds de introductie in 2014 

zijn er diverse modellen opgeleverd, variërend in lengte van 

10,86 tot 18,60 meter in staal en auminium, met en zonder 

flybridge. Bij alle Elegance-modellen wordt de ruimte onder 

het stuurhuis zoveel mogelijk benut als onderdeel van de 

accomodatie benedendeks. De Elegance 1440 CS geldt 

daarbij als het kleinste model tot nu toe met een volwaar-

dige eigenaarshut midscheeps. De vraag hiervoor bestond 

volgens Eric Huis in 't Veld van De Boarnstream al enige 

tijd. "Het heeft heel wat denkwerk en engineering gevraagd 

om het te realiseren", verklaart hij nadat hij ons heeft ont-

vangen in het kantoor van de werf in Jirnsum. "Zo heeft de 

voor de Elegance gebruikelijke knikspantromp plaats ge-

maakt voor een rondspant, zodat de vloer lager kon wor-

den geplaatst." Door een aangepaste vormgeving van de 

spiegel en een korter zwemplateau is de effectieve romp-

lengte van de Elegance 1440 CS slechts 50 cm minder dan 

de grotere 1670 CS.   

KENMERKEND UITERLIJK 
Ondanks de wijzigingen in het rompontwerp en het achter-

schip herkennen we het pal voor het verkoopkantoor lig-

gende testschip van vandaag direct als een Boarncruiser 

Elegance. Ook de 1440 CS is voorzien van het voor de 

serie kenmerkende dubbel gekromde dak en de 'knik' aan 

de onderzijde van de salonramen en de bovenzijde van de 

verschansing. Het silhouet van de boot is daarbij mooi in 

harmonie en de  lichtgrijze romp combineert fraai met de 

witte opbouw. We zijn wederom onder de indruk van het 

casco, dat ondanks al zijn complexe vormen toch heel 

strak is gebouwd. Er is veelvuldig gebruik gemaakt van rvs.  

Zo zijn niet alleen de zeereling, bolders en schuurlijsten 

hiervan gemaakt, maar zijn in de romp op de meest cruci-

ale plekken ook twee rvs buizen verwerkt om schade aan 

het lakwerk bij een eventuele aanvaring te voorkomen.  

We stappen aan boord via het zwemplateau. Een zwem-

trap is nog niet gemonteerd, om de toekomstige eigenaar 

de keuze te bieden tussen een klassieke trap of modern 

cassettemodel. Wat we wel zien, is een luik in de spiegel 

waar een grote bergruimte achter schuil gaat. Hier passen 

met gemak meerdere fietsen in. Opvallend is dat  zelfs de 

vloer ervan – evenals het zwemplateau en de dekken – is 

voorzien van kunststof bekleding met teak look. 

Enkele treden aan weerszijden van de spiegel leiden van 

het zwemplateau in het gangboord, dat op gelijk niveau ligt 

met de open kuip. Alleen halverwege richting voorschip is 

er een verhoging in het gangboord. Ter hoogte van de en-

tree naar de kuip is zowel aan bakboord als stuurboord 

een optionele deur in de verschansing aangebracht. Erg 

praktisch en veilig voor het aan of van boord stappen. 
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1 De Boarncruiser Elegance 1440 CS is goed geproportioneerd en ele-

gant om te zien. 2 Touchscreens domineren de stuurstand. 
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BOARNCRUISER ELEGANCE 1440 CS

AFMETINGEN 

Lengte over alles 14,40 m 
Lengte waterlijn 13,16 m
Breedte 4,60 m
Diepgang 1,20 m
Kruiphoogte 3,48 m
Stahoogte interieur 1,94 - 1,98 m

CASCO 

Waterverplaatsing 31,9 ton 
Materiaal staal, vlak 6 mm, romp 5 mm, dekken en opbouw 4 

mm, spanten om de 40 cm, 2 waterdichte schotten
Rompvorm rondspant met steilsteven
CE-markering A

TANKS 

Diesel 1.600 l, staal 
Drinkwater 950 l, kunststof
Vuiwater 400 l, kunststof 

VOORTSTUWING 

Motorisering standaard: Volvo Penta D4-180 180 pk/132 kW 
testschip: 2 x Volvo Penta D4-180

Aandrijving watergesmeerde schroefas in rubber gelagerd met 
sealafdichting, homokinetische koppeling en zwaar 
uitgevoerd stuwdruklager

Boegschroef 96 kgf, hekschroef optie

ELEKTRISCHE INSTALLATIE 

Boordnet 24 / 230 Volt
Accu’s starten: 140 Ah, boordnet: 560 Ah in 2 accugroe-

pen, met afstandbediende hoofdschakelaar
Acculader/omvormer Combi 24/3000 Watt
Walstroom ja, inclusief 15 m kabel

PRESTATIES 

Topsnelheid 17,8 km/u
Rompsnelheid 16,5 km/u
Kruissnelheid 15 km/u, verbruik 24 l/u (2 motoren)
Minimale snelheid 4,6 km/u

PRIJZEN

Vanafprijs € 846.489,- incl. btw
Prijs testschip € 1.219.017,- incl. btw
Belangrijkste extra's Nagenoeg alle denkbare opties, waaronder extra 

motor, hekschroef, Magnus Master stabilisatoren, 
Digital Monitoring & Control, New School ener-
giesysteem WhisperPower, elektrisch schuifdak, 
uitgebreid verwarmingsssyteem, Raymarine Axiom 
16” display, kunststof teak dekken, Long Top ver-
sie, Canopeasy kuiptent

 
BOUW EN INFORMATIE 

Ontwerp De Boarnstream, Smeding Jachtservice
Bouw De Boarnstream International   

Industriewei 2, Jirnsum   
tel. 0566-600828    
info@deboarnstream.com   
www.boarnstream.com 
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3 Het voorkajuitdak zit vol mooie voorzieningen, waaronder opbergruimtes en dit luxe zonnebed.

4 Het stuurhuis, met achterin de in een hoekopstelling geplaatste keuken.

5 De royale, sfeervolle eigenaarshut reikt over de gehele breedte van het schip.

6 Het geteste schip is voorzien van de optionele  Longtop: een verlengd stuurhuisdak.

7 xxx
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een meevaarstoel tevoorschijn komt. Direct achter de 

stuurbank aan stuurboord is de trap naar de benedenver-

dieping. Als we deze afdalen, ontdekken we aan de achter-

zijde van de stuurbank een handige kaartenbak die vanaf 

de trap goed bereikbaar is. Een goed voorbeeld van hoede 

ruimte aan boord wordt benut! 

Als we onderaan linksaf slaan komen we in de eigenaars-

hut. Een prachtige smaakvolle ruimte waar lichte panelen 

zijn afgewisseld met meubels in deco-walnoot met deco-

wengé topbladen. De hut is ruim voorzien van dimbare ver-

lichting en aan weerzijden grote ramen. Hoogteverschillen 

in de vloer zijn er niet en de stahoogte is nog altijd een 

prima 1,94 meter. Een prestatie van formaat op een boot 

met deze afmetingen! Centraal in de hut staat een groot 

tweepersoonsbed. Een bankje en meerdere kasten 

rondom maken de hut af. De aangrenzende sainitaire 

ruimte is voorzien van een aparte douchecabine, elektrisch 

toilet en een dubbele wastafel. 

Helemaal voorin is de gastenhut, met dezelfde sfeervolle 

afwerking als in de eigenaarshut. Hoewel iets compacter 

zullen verwende gasten zich hier heel comfortabel voelen. 

In de hal tussen de twee grootste hutten zijn nog twee deu-

ren. Aan stuurboord is een compact kantoor dat op ver-

zoek ook als extra eenpersoonshut kan fungeren. Aan 

bakboord is de tweede badkamer met douchecabine, toi-

let, wastafel en opvallend veel opbergmogelijkheden. 

TECHNIEK 
Weer terug op dekniveau opent Eric het grote luik in de 

kuip. Via een ladder dalen we af in de machinekamer met 

stahoogte. Als we tussen de twee 180 pk sterke Volvo die-

sels staan kijken we eens op ons gemak in het rond. De in-

richting en afwerking oogt zeer professioneel en er is 

rondom de motoren voldoende ruimte voor onderhoud. 

Het is een ware verzamelplaats van moderne techniek. Het 

testschip heeft meerdere kostbare opties, waaronder Mag-

nus Master stabilisatoren, en centrale verwarming. Als hart 

van het zogenoemde New School energiesysteem staat er 

een Whisper Power Piccolo Genverter die de beschikbare 

capaciteit van de in totaal 13 AGM accu's op peil houdt.

VAREN
Voordat we de diesels starten sluiten we het luik en nemen 

plaats achter de stuurstand. Het dashboard is strak en re-

latief leeg, schakelaars ontbreken want alle techniek wordt 

aangestuurd via het 10 inch touch screen. Het testschip is 

ook voorzien van het optionele 'Digital Monitoring en Con-

trol' pakket waarmee op afstand uitgelezen en gecontro-

leerd kan worden. Het tweede display op de stuurstand is 

een 16 inch Raymarine Axiom Pro-S kaarplotter, waarop 

ook alle informatie over de Volvo’s is af te lezen. Een mo-

dern stuurwiel, twee hendels voor de proportioneel bedien-

bare boeg- en hekschroef en de elektronische bediening 

zijn onder handbereik. Het testschip heeft een vaste stuur-

bank, maar alle volgende schepen krijgen dezelfde stuur-

bank als de grotere 1670. Dat wil zeggen verstelbaar, 

voorzien van een meer gevormde zitting met een opklap-

baar gedeelte aan de voorzijde. Het zicht vanaf deze posi-

tie is overigens rondom perfect. Alle kanten van het schip 

zijn te zien, voor nog preciezer inparkeren kan er indien ge-

wenst een camera op de spiegel worden gemonteerd. 

Voor ventilatie kan de stuurman naast de schuifpui ook de 

schuiframen aan weerzijden openen. Een groot elektrisch 

schuifdak van Webasto zorgt voor nog meer frisse lucht. 

Behoedzaam manoeuvreren we het 32 ton zware schip uit 

de haven. Mede dankzij het goede overzicht van de 1440 is 

het gevoel van beheersing er al snel. We varen in alle rust 

richting het Sneekermeer waarbij we merken dat we moe-

ten opletten niet te snel te varen. Tot ongeveer 15 km/uur 

maakt de Boarncruiser weinig golven en dat blijkt ook een 

prima kruissnelheid. Als er voluit gevaren wordt loopt de 

snelheid op naar bijna 18 km/uur waarbij wel vermeld mag 

worden dat het verbruik daardoor meer dan verdubbelt. 

CONCLUSIE

Twee verdiepingen en door het gehele schip alle ruimte die 

je als veeleisende schipper kan wensen. Meerdere malen 

moesten we ons realiseren dat de Boarncruiser echt 

'slechts' 14,40 meter lang is. Evengoed nog altijd een fors 

schip, maar zoveel gebruiksoppervlak op een schip onder 

de 15 meter is een prestatie. Er is optimaal gebruik ge-

maakt van de ruimte. Mede door het overzicht vanuit het 

stuurhuis is het ook voor de stuurman een overzichtelijk 

schip met prettige vaareigenschappen. Misschien heeft de 

Boarnstream wel een geduchte concurrent gemaakt voor 

hun eigen grotere model... 
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