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LXRY IMPRESSIE

De dag startte in de tuinen van Paardenburg in Ouderkerk aan de Amstel, waar 120 LXRY League leden zich verzamelden. Bij het aan 

de Amstel gelegen terras van de brasserie meerden ondertussen elf indrukwekkende boten één voor één aan, wat zorgde voor veel 

bekijks. Daaronder de Pardo 43 van Orange Yachting (in december gespot op Masters of LXRY en nu in actie op het water), de Zinder 

880 van Zinder Boats en de Cooper1000 van Cooperyacht. Hendricks Yachting kwam met twee AY 550 luxe sloepen, Verschuur Water-

sport met de Triple X800 en een Waterspoor 777, en Lengers Yachts kwam voorvaren met de Bluegame 42 en Sacs Rebel 40. De boten 

van AIX & Floating Amsterdam en restaurant Het Bosch completeerden de vloot. Nadat het gezelschap zich verdeelde over het 

varende vervoer, werd koers gezet naar het nieuwe terras van De L’Europe, Marie. Oesters, canapés, sushi en rosé maakten royaal hun 

ronde, terwijl op iedere boot een LXRY quiz werd gespeeld. Na de onderbreking bij De L’Europe mengde de League zich opnieuw om 

terug te varen over de Amstel. Als afsluiter werden de LXRY League leden culinair verwend door de chef van Paardenburg met een live 

barbecue. Tijdens deze feestelijke afsluiting van de dag werden de prijzen van de quiz uitgereikt (een Magnum Rotari met een proeve-

rij bij het Italiaanse Mezzacorona en multifunctionele Kooduu’s) en het zomernummer van LXRY Magazine gelanceerd. Dat de eerste 

editie van ‘LXRY aan de Amstel’ een succes is, staat als een paal boven water. 

LXRY LEAGUE

Ook een LXRY Legend worden? Word dan lid van LXRY League, onderdeel van LXRY Media Group. Een uniek en exclusief member-

ship dat bestaat uit 4x per jaar LXRY Magazine, 1x per jaar LXRY List én toegang tot de exclusieve LXRY League Members Only Events. 

Lid worden van LXRY League is uitsluitend mogelijk met een aanbeveling van een bestaand lid of na goedkeuring van de Toelatings-

commissie. Mail voor je aanvraag naar info@lxry.nl.

LXRY AAN DE 
AMSTEL

LXRY League

Op vrijdag 21 juni voeren elf luxe sloepen, jachten en boten gezamenlijk van Ouderkerk aan 
de Amstel naar het centrum van Amsterdam en terug. Met een zachte zomerbries in de haren 
en een verfrissende AIX-rosé in het glas was het de perfecte dag voor de eerste editie van 
‘LXRY aan de Amstel’. Een uniek en nieuw netwerkevent, exclusief voor LXRY League leden. 
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