
 

 

Gamma 2019  

Jeanneau introduceert voor 2019  

een grote reeks nieuwe modellen  

om de voorsprong op de concurrentie te bewaren.  

Ontdek hieronder de eerste beelden van wat u op de internationale  
watersportbeurzen kunt ontdekken bij ‘s werelds grootste  
motorbotenbouwer.  

 

JEANNEAU MOTOR YACHTS  
NIEUWS 2019 

 

 

New Leader 33   



 

 

Jeanneau motoryachten met binnenboordmotor 

 

In het binnenboordgamma luidt de grote nieuwkomer NC 37.   
Het model vervangt de NC 11,  het absolute succesnummer van de werf.   
De NC 37 oogt een stuk moderner en mooier,  maar behoudt  
de slimme indeling van de NC11.   De architecten tekenden  zowel  
een versie met 2 als met 3 slaapkamers. 

 
De NC 37  
onderscheidt zich  
door een kuip  
met een raampartij  
die in accordeonstijl  
openvouwt.  
Daardoor smelten  
salon en cockpit  
naadloos samen.   
 
Daarnaast zijn toilet 
en badkamer volledig  
gescheiden.   
De badkamer met 
douche  
bevindt zich aan  
stuurboord, het toilet 
in een aparte ruimte  
aan bakboord.   

 
NEW CONCEPT 37 

opvolger van de NC 11 



 

 

Velasco 37 F vernieuwd en verjongd 

In het Velascogamma werden het salon en de keuken herontworpen.   
Verder kan de Velasco 43 ook met joystick bestuurd worden, een absolute primeur 
voor boten met vaste as en enkel een boegschroef. 

 
Alle Leaders hebben als standaard rompkleur wit in 2019.  Het is mogelijk om de 
boot af werf professioneel te laten “wrappen”. 

En er zijn nieuwe stoffen voor de buitenbekleding beschikbaar op alle modellen. 

 

Leader   zowel inboard als outboard 



 

 

LEADER GOES OUTBOARD 

Inderdaad: Leader motorboten met buitenboordmotorisatie. 

De grote verassing is dat JEANNEAU zowel de LEADER 30 & LEADER 33  

introduceert met buitenboordmotoren.  De eerste LEADER 30 vaart reeds rond met 2 x 175 pk, 

eerder waren er reeds succesvolle tests met 2 x 200 pk.   

 

 

Het model beschikt daarmee over een lagere aanschafprijs, een grotere brandstoftank en extra 

opbergruimte in de cockpit.  

De tests met de LEADER 33 vinden plaats in het najaar. Meer nieuws krijgt u hierover later dit 

seizoen. 

➢ Leader 30 inboard en new outboard 

➢ Leader 33 inboard en new outboard 

➢ Leader 36 inboard 

➢ Leader 40 inboard 

➢ Leader 46 inboard 



 

 

Buitenboordmotorboten 

De uitbreiding van de fabriek uit zich 
ook in de uitbreiding van het gamma. 

Jeanneau introduceert volgende  
nieuwe modellen: 

Cap Camarat 

Een nieuwe generatie Cap Camarat 
6.5 Centre Console Série 3 en Walk 
Around Série 3 met volledig nieuwe 
romp, ontwikkeld door Michael Peters.   
 
Het volume van de boot voelt eerder 
aan als van een 7 meter, dankzij de 
slimme indeling van de cockpit.   
De série 2 van beide versies verdwijnt 
uit het gamma. 

 
In het Daycruiser gamma,  
lanceert JEANNEAU een  
nieuwe 7.5 DC Série 2.  
 
Vooral de cockpit zal de moderne  
ideeën delen van ruimtebesparing,  
zoals bij de Walk Around.    

Verder start de productie van de Cap 
Camarat 9.0 Centre Console, die 
werd voorgesteld in mei 2018.  

SPYCAMERA    Cap Camarat 9.0 CC 

Cap Camarat 6.5 WA S3 

Cap Camarat 6.5 CC S3 



 

 

MERRY FISHER 

Twee nieuwe Marlins in de spotlights   

 

Het nieuwe instapmodel krijgt de naam Merry Fisher 605 Marlin.   

Vooral de stuurstand, die naar buiten verschuifbaar is, zal vissers overtuigen die 
houden van “trolling”. 

Bovenaan in het gamma, wordt een 895 Marlin geïntroduceerd: deze boot deelt 
haar romp met de ‘gewone’ 895, maar oogt qua lijn als de 795.  Dit nieuws is nog 
te vers van de pers….    
Maar we volgen het voor u op de voet. 

www.marina-oostende.be 
   

 

Alle details en prijsinfo is verkrijgbaar op aanvraag via deze site,  of bij een  
bezoek aan onze showroom of de watersportbeurzen dit najaar.  

 

Philippe en Xavier Royaux  
 
xavier@marinayachtingcenter.be    
059 32 00 28  


