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Klop Watersport in Hardinxveld 
Giessendam heeft een nieuw 
dealerschap afgesloten. De eerste 
Highfield aluminium RIB’s zijn recent 
afgeleverd en zijn te bewonderen in 
de showroom. Hierdoor kan Klop 
Watersport bij aanvang van het nieuwe 
seizoen haar klanten en bezoekers 
de lichtgewicht tenders van het 
Australische merk Highfield aanbieden. 
De Highfield-serie zijn ontwikkeld als 
bijboten voor motorjachten, zeiljachten 
en traditionele schepen, maar deze 
boten kunnen natuurlijk ook afzonderlijk 
als plezierboten worden gebruikt. Voor 
Klop Watersport is de komst van de 
Highfield-serie een uitbreiding van het 
bestaande assortiment bestaand uit 
Maril, Antaris, Corsiva en Bullit sloepen 
en tenders, Robalo en Tracker fishing 
boats, Chaparral sportboten, Bronson, 
Galeon en Bavaria jachten en Grand, 
Brig en Quicksilver rubberboten. 

Klop Watersport  
T: 0184-612227 
www.klopwatersport.nl
www.highfieldboats.nl

Dit voorjaar verrast Aquatec Industries 
watersportend Nederland met de Maril 
6NXT. Deze nieuwe Maril is de opvolger 
van de populaire Maril 625 en 650, maar 
is tegelijkertijd zo anders dat het model 
ook wordt gezien als de start voor een 
nieuwe generatie sloepen. Met de Maril 
6NXT introduceert de werf een uniek, 
elegant model met klassieke lijnen in 
een modern jasje. Kenmerkend voor de 
Maril 6NXT is de functionele deur in de 
spiegel van de boot. Deze biedt toegang 
tot het geïntegreerde zwemplateau. De 
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breedte van de 6NXT gecombineerd 
met het vlakke onderwaterschip zorgen 
voor veel stabiliteit en vaarcomfort. 
Hierdoor kunnen opvarenden zich ook 
tijdens de vaartocht verplaatsen zonder 
dat de boot zijn stabiliteit verliest. 
Ook opvallend is het steilsteven dat 
standaard wordt voorzien van een 
rvs boegstrip. Een mooi detail is dat 

de kabelaring verzonken ligt in de 
romp en door het steven van de boot 
loopt. Zoals bij elke Maril kan ook de 
6NXT volledig worden afgestemd op 
de persoonlijke wensen door een ruim 
aanbod aan accessoires. 
 
Maril 
T: 0514-596270 / www.maril.nl

Jetboats winnen aan populariteit bij Europeanen
JETBOATS.EU uit Nijkerk richt zich, als enige in Europa, op het importeren van jet 
aangedreven boten, ook wel ‘jetboats’ genoemd. Yamaha is in Amerika al jarenlang 
marktleider. De Yamaha jetboats behalen in de vaartesten, wereldwijd, steeds weer 
indrukwekkende resultaten. Met hun sublieme motoren en hoogwaardige afwerking 
worden de Yamaha jetboats ook in Europa steeds populairder. Importeur Jan Praster 
van JETBOATS.EU begrijpt waarom: “Een jetboat kent vele voordelen ten opzichte 

van de conventionele sportboten. Zo is ze lichter, zuiniger, sneller, wendbaarder en 
vraagt een jetboat om minder onderhoud. Binnen 2,5 seconden vaart de boot in 
plané. Dit in combinatie met de enorme wendbaarheid garandeert een onovertroffen 
en sensationele vaarbeleving. Door het revolutionair design en de compacte aandrijflijn 
is er enorm veel ruimte aan boord. En dit allemaal met een maximale diepgang van 32 
tot 47 cm, waardoor het vaargebied veel groter is dan bij een boot met een schroef. 
Daarnaast worden de Yamaha jetboats full options geleverd, daar hoort zelfs een 
trailer bij. Dit alles maakt de Yamaha jetboat dé ideale familie sportboot.” De Yamaha 
jetboats zijn leverbaar in 19, 21 en 24 voet. De 19-voeter is er ook als consoleboot.
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