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1 en 2 april: Proefvaarweekend
bij Kempers Watersport
“Het lenteweer breekt door, dus het is
tijd dat we weer gaan varen.” Zo klinkt
het uit Aalsmeer. Op zaterdag 1 en
zondag 2 april legt Kempers Watersport
haar demomodellen te water voor een
proefvaarweekend. Voor bezoekers is
dit een kans om de Westeinderplassen
op te gaan en daarbij meteen kennis
te maken met de nieuwste modellen
van Axopar, Boston Whaler en Sea Ray.
Voor de jeugd is de G-force Rebel
aanwezig; een snelle, lichte tweemans
midzwaard zeilboot, gebouwd door
het Nederlandse G-force Yachts. Voor
wie nog geen vaarbewijs heeft, komt
Kempers Watersport met een mooie
oplossing. Iedereen die in de maand

april een nieuwe of gebruikte boot koopt
bij Kempers Watersport, ontvangt een
tweedaagse cursus voor het behalen van
Vaarbewijs 1 cadeau. Deze cursus zal
gegeven worden door Vaarbewijs Expert
op het terrein van Kempers Watersport.
De proefvaardagen op 1 en 2 april
starten om 10.00 uur. Geïnteresseerden
worden verzocht om vooraf aan te geven
met welke boot zij willen proefvaren en
welke dag en tijdstip de voorkeur heeft.

Kempers Watersport
T: 0172-503000
www.kemperswatersport.nl

Damarin bouwt op zonne-energie en richt
club op voor Damarin-eigenaren

Damarin Jachtbouw uit Gouda bouwt
sinds kort volledig op zonne-energie. In
januari 2017 heeft Damarin het volledige
dak van de werkplaats laten voorzien
van zonnepanelen. De dertig panelen
leveren bij elkaar 7800 kW per jaar op. Dit
is voldoende om het bedrijf van stroom
te voorzien. Hiermee zijn alle Damarin’s

vanaf 2017 CO2 neutraal gebouwd op
zonne-energie. Daarbij start de werf aan
de Hollandse IJssel een oplaadpunt voor
elektrische boten met behulp van zonneenergie. Naar eigen zeggen heeft de
werf daarmee een Nederlandse primeur
in handen. Ook nieuw is de club van
Damarin-eigenaren. Begin dit jaar heeft
Damarin een start gemaakt met dit idee
in de vorm van een Facebook-pagina. De
besloten groep maakt het mogelijk om
met andere Damarin-eigenaren in contact
te komen en uitjes te organiseren.

Enkhuizensloep
bestaat 25 jaar
en houdt
open dag

Enkhuizensloep bouwt al 25 jaar
op ambachtelijke wijze Hollandse
sloepen en tenders. Allemaal unieke
schepen die volgens de specificatie
van de opdrachtgever met de hand
zijn gebouwd. Het nieuwste model van
de werf is de Enkhuizen 680 Tender.
De karakteristieke eigenschappen van
de grotere Enkhuizen 744 Tender zijn
volledig behouden in dit compacte
model. De 680 wordt gekenmerkt door
de variabele diepgang, uitstekende
wendbaarheid, een ruim en comfortabel
interieur en de vaareigenschappen die
bij een modern ontwerp horen. Wie de
boot op de HISWA Amsterdam Boat
Show gemist heeft, krijgt op tweede
paasdag een nieuwe kans. Op maandag
17 april is de werf namelijk geopend
voor belangstellenden. Naast de nieuwe
sloepen en tenders staat er deze open
dag een groot aantal occasions klaar.
Deze zijn deze paasdag extra scherp
geprijsd.
Stoop Jachtbouw / Enkhuizensloep
T: 0228-321385
www.enkhuizensloep.nl

Damarin
T: 0182-515386
www.damarin.nl
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