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Damarin introduceert de Damarin 642 Zinder komt met

nieuwe Zinder 770
De 770 is het nieuwste model van
Zinder. De Zinder 770 heeft net als de
880 het bekende samenspel tussen
functionaliteit en design. “Hollands
vakmanschap met internationale
allure,” aldus de Nederlandse werf. De
Zinder770 is geschikt voor de Friese
Meren en de Amsterdamse grachten,
maar is ook compact genoeg om
mee te kunnen nemen op een trailer,
waardoor verdere bestemmingen tot
de mogelijkheden behoren. De indeling

Deze zomer introduceert Damarin
Jachtbouw uit Gouda de Damarin 642,
de opvolger van de klassieke 640 die
alweer 17 jaar in productie is. “Bij de 642
is alles wat goed was behouden,” aldus
Ad van Dam, “maar deze sloep is nu
voorzien van een riant zwemplateau en
een gemakkelijke instap in de spiegel. Dit
geeft de gasten meer lounge plezier.” De
642 is een unieke sloep, ontworpen als
weekender. De boot bevat een hogere
kuip en een verlaagde voorvloer, deze
gedeeltes worden gescheiden door
twee consoles met bergruimte. Onder
het voordek is het open zodat er een
2-persoons slaapplaats ontstaat met een
lengte van 2.30 meter. Standaard is er een
40 liter koelbox aanwezig. Een kooktoestel
wordt in de motorkist geplaatst en een

wasbakje in een console. Het spoeltoilet
wordt aan de zijkant ingebouwd voor
meer privacy. Daarbij heeft de nieuwe
sloep veel bergruimte. Met het nieuwe
zwemplateau, de gemakkelijke instap en
het doorgestoken roer is het gemakkelijk
om aan boord of uit het water te komen.
Ook is de boot nu geschikt voor grotere
vermogens tot 52 pk. De 642 is standaard
afgewerkt met een teakhouten potdeksel
en moderne rubberen stootrand. Damarin
verzorgt de volledige ontwikkeling, bouw
en verkoop in eigen beheer op de werf
in Gouda. De 642 is te verkrijgbaar vanaf
€ 36.500,-.
Damarin
T: 0182-515386
www.damarin.nl

Lillebror Marine showt primeur ‘Lillebror 78
Hybride’ op HISWA te water

Het is nog maar een paar jaar geleden
dat Christian Smulders begon met het
opknappen en verkopen van sloepen
en slechts drie jaar geleden dat hij zijn
eigen merk Lillebror opzette. Toch is
de Lillebror 78 hybride inmiddels al zijn
10e verkochte schip. Met de nieuwe
Lillebror 78 Plug-in Hybride voldoet
Lillebror Marine aan de vraag om ook

sneller én langer te kunnen varen. Vele
uren ontwikkeling en onderzoek heeft
geleid tot een nog verder verbeterd
onderwaterschip voor deze toepassing.
Een onderwaterschip dat zuiniger en
sneller kan varen met een kleinere,
goedkopere motor, dat mooi door
golven snijdt en dat stabiel zijn koers
houdt. Mede doordat de zijkanten vanuit
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aan boord is efficiënt. Wie het design
stuurwiel bedient staat daarbij ook direct
centraal tussen de gasten. De motorkist
dient ook als tafel met genoeg ruimte
voor de in de koelkast fris gehouden
hapjes. Drankjes staan stabiel in de
strak vormgegeven aluminium houders.
Naast zonnen kan aan boord ook de
beschutting worden opgezocht. Ook de
Zinder 770 is standaard uitgerust met
een Yanmar motor. Zinder Boats wordt
vertegenwoordigd door distributeur
Yachting Company Muiderzand in
Almere.
Zinder Boats
T: 036-5369369
www.zinderboats.com

één doorlopend stuk aluminium zonder
lasnaden zijn vervaardigd, misstaat het
blank laten van het schip niet. Voor wie
toch liever een kleurrijk schip vaart, kan
de Lillebror ook volledig in kleur worden
gespoten. Het plaatsen van grotere
motoren of het creëren van slaapplek
vooronder is ook mogelijk. Eind
augustus is de luxe tender te zien op de
HISWA te water.
Lillebror Marine
T: 06-46086302
www.lillebrormarine.nl
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