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Watersportnieuws | Sloep en sport
Kijk op www.BootAanBoot.nl voor meer watersportnieuws

Van 30 augustus tot en met 4 september is Seafury met zes schepen aanwezig 
op de HISWA te water in Amsterdam. Dit jaar toont de werf uit Katwijk aan de Rijn 
twee varianten van de Seafury 800, een Seafury 760, 700 Comfort, 650 Comfort en 
een Hawker 800. De sloepen en tenders van Seafury staan bekend om de goede 
vaareigenschappen, de koersvastheid en de extreme stabiliteit. De Seafury 800 behoort 
tot de grotere modellen van de werf en is een zeer ruime en comfortabele sloep. In het 
ontwerp is rekening gehouden met de perfecte zitpositie, juist ook voor langere tochten. 
Daarbij is er veel bergruimte in de boot aanwezig voor onder andere een toilet en 
ingebouwde koelkast en is er een ruime slaapgelegenheid gecreëerd. Seafury is op de 
beurs te vinden op stand D01.

Seafury / T: 071-3318841 / www.seafury.nl

JETBOATS.EU, de enige importeur van jet 
aangedreven sportboten in Europa, neemt 
voor het eerst een jetboot mee naar de 
HISWA te water. Van 30 augustus tot en 
met 4 september toont zij hier op stand 
C23 de Yamaha AR240 High Output, 
waarmee ook proefvaarten worden 
georganiseerd. Jetboten zijn niet alleen 
lichter, zuiniger, sneller, wendbaarder en 
exclusiever dan conventionele boten, 
ook vragen ze minder onderhoud en zijn 

Leverancier van Yamaha én Scarab jetboten op de HISWA te water

Seafury groots op HISWA te water Sloepen Centrum 
verhuist en breidt uit
Sloepen Centrum opende in 2014 in 
Akersloot aan het Alkmaardermeer. 
Als dealer van onder andere de 
Pietermansloep en de Nordvlet groeide 
het bedrijf snel. Per 1 september verhuist 
Sloepen Centrum naar Sluisbuurt 49 in 
Uitgeest aan het Uitgeestermeer. In dit 
nieuwe pand kan een full-servicepakket 
aan diensten worden geleverd. Via het 
buitenterrein met dertig parkeerplaatsen 
wordt de bezoeker ontvangen in de 
showroom. Deze is representatief 
voor de merken die Sloepen Centrum 
gaat vertegenwoordigen: naast de 
Pietermansloep en Nordvlet nu ook Liberty, 
Escape sloepen en tenders en Trident 
aluminium en rubberboten. Daarnaast 
wordt Sloepen Centrum ook dealer van 
Honda en Tohatsu buitenboordmotoren. 
In de nieuwe loods is plaats voor honderd 
sloepen in de winterstalling. 

Sloepen Centrum 
T: 06-14191313 
www.sloepencentrum.nl

ze veiliger door het ontbreken van een 
schroef. Met sublieme motoren en een 
hoogwaardige afwerking zijn jetboten van 
Yamaha en Scarab grensverleggend. De 
Yamaha jetboten zijn standaard compleet 
uitgerust en verkrijgbaar van 19 tot en met 
24 voet. Ze zijn afhankelijk van het model 
uitgevoerd met één of twee motoren met 
180 of met 360 pk. Naast de jetboten van 
Yamaha, marktleider in Amerika, 
vertegenwoordigt het bedrijf uit Nijkerk 

ook de modellen van Scarab. Hiervan is 
geen demoboot op de beurs aanwezig, 
maar kan wel uitgebreide informatie 
worden verkregen. De Scarab jetboten zijn 
verkrijgbaar van 16 tot en met 25 voet en 
zijn één- of tweemotorig uitgevoerd met 
een vermogen tussen de 150 en 500 pk. 
 
JETBOATS.EU 
T: 085-4019563 
www.jetboats.eu


