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Rapsody Yachts introduceert
de R36 MOTO edition

Rapsody Yachts presenteert haar allernieuwste model: de Rapsody R36
MOTO. De R36 MOTO is de limited edition van de Rapsody R36-lijn en deze
unieke MOTO-uitvoering is voorzien van
de nieuwste technologieën en systemen.
Een maximale snelheid van meer dan 37
knopen zal worden gehaald met twee
Volvo Penta motoren die elk 260 pk leveren. Binnen bevindt zich een ruime eigenaarshut met een tweepersoonsbed,
een gastenverblijf en een royale natte
cel. Buiten bevindt zich een custommade stoel, een open keuken met eet-

hoek en vier zitplaatsen achterin de
kuip. Het jacht is volledig ‘Dutch built’
volgens de laatste CE-normeringen en
de hoogste kwaliteitsnormen. Diederik
van Golen: “De R36 MOTO is de laatste en meest unieke uitvoering van de
Rapsody R36-lijn. Het nieuw ontworpen
dashboard met geïntegreerd besturingssysteem werkt zeer intuïtief. Al met al
is deze evolutie van de R36 een waar
meesterstuk.”
Rapsody Yachts
T: 0515-442327, www.rapsody.nl

Elektrisch varen wint populariteit
in Reeuwijk

Flinke impuls
in verkopen
sloepen
De sloepenmarkt lijkt in de lift te zitten
en ook de gebruikte, grotere jachten
winnen populariteit.“ Er zijn positieve
signalen voor de watersport”, zegt Geert
Dijks, sinds juni van dit jaar directeur van
HISWA Vereniging, brancheorganisatie
van de watersport. “Er was dit voorjaar een flinke impuls in de verkoop van
nieuwe sloepen, mogelijk onder invloed
van SAIL. We peilen op dit moment of
dat nog een na-ijleffect teweeg brengt.
Een sloep is gewild bij alle generaties,
maar vooral bij ‘young executives’; als je
succesvol bent, hoort een snel varende
boot erbij.” Klaas Schiphof van Aquatec
ndustries, een van de grootste producenten van sloepen in ons land, bevestigt
dat: “Er is veel vernieuwing. De nieuwe
generatie sloepen is sneller en sportiever; je kunt er ook mee wakeboarden en
waterskiën. De verkopen gaan dit jaar
aanmerkelijk beter. Er is meer optimisme
en durf om te kopen. Mensen kopen ook
grotere boten.” Dat beaamt Jerry Schuiten van Interboat, Nederlandse producent van sloepen, tenders en cruisers:
“We merken dat de markt aantrekt. Wij
investeren veel in innovaties en ontwikkelen nieuwe lijnen waar veel belangstelling voor is. Wij hebben nu al meer orders
binnen dan in dezelfde periode vorig jaar.
HISWA
www.hiswa.nl

Een steeds groter aantal sloepvaarders
op de Reeuwijkse Plassen raakt overtuigd van het comfort en het gemak van
het elektrisch varen. Jachtwerf Reeuwijk, bouwer van elektrisch aangedreven
sloepen, zoals de speciaal ontworpen
Sluiper21, heeft het afgelopen jaar diverse elektrisch aangedreven sloepen bij
Reeuwijkse klanten afgeleverd. Sinds de
oprichting in 1992 van de eerste Stichting Elektrisch Varen, een initiatief van een

aantal Reeuwijkers, zou het aantal elektrisch aangedreven sloepen in de regio al
gegroeid zijn tot ruim 10%. “Ook bij de
horecagelegenheden aan het water heeft
men inmiddels ontdekt dat elektrische
boten uitermate geschikt zijn om te verhuren,” aldus Adrie van Mil van Jachtwerf
Reeuwijk.

Kijk voor meer watersportnieuws op:

Jachtwerf Reeuwijk
T: 0182–301100, www.sluiper.nl
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