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Watersportnieuws | Sloepen en sportboten
Kijk op www.BootAanBoot.nl voor meer watersportnieuws

In Amerika behoren jetboten al jarenlang 
tot de best verkochte sportboten en ook 
in Europa worden de jet-aangedreven 
boten steeds populairder. Dit biedt 
ruimte voor een steeds groter en ge-
varieerder assortiment. 
JETBOATS.EU uit Nijkerk is specialist 
in jet-aangedreven sportboten van de 
merken Yamaha en Scarab. Volgens 
JETBOATS.EU krijgt een koper van 
een jetboot méér boot voor zijn geld. 
Het team van JETBOATS.EU licht toe: 
“De jet-aangedreven boten zijn veiliger, 
ruimer, kennen minder diepgang, zijn 
goedkoper in onderhoud en spec-
taculairder qua vaareigenschappen.” 

JETBOATS.EU levert de jet-aangedreven 
Yamaha boten door heel Europa en 
de jet-aangedreven Scarab’s leveren 
zij voor de Nederlandse en Belgische 
markt. Beide merken blijken zeer ver-
nieuwend en brengen met regelmaat 
nieuwe modellen op de markt. Zo levert 
Scarab modellen van 16 tot en met 25 
voet met 150 tot 500 pk. Yamaha levert 
modellen van 19 tot en met 24 voet met 
180 tot 360 pk. Beide merken hebben 
naast sportboten ook consoleboten in 
het gamma. Ook leveren beide merken 
wakeboard-edities voorzien van een 
ballastsysteem. Op de website van 
JETBOATS.EU staat uitgebreide in-
formatie per merk en model, inclusief 
een prijsindicatie. 
 
JETBOATS.EU  
T: 085-4019563  |  www.jetboats.eu

JETBOATS.EU vergroot 
assortiment snelle en 
wendbare jetboats

Tijdens de HISWA te water organiseert Kempers Watersport in de avonden exclusieve 
proefvaarten door Amsterdam. Bart Kempers van Kempers Watersport: “De boten van 
Axopar staan voor moderne onderscheidende styling in combinatie met zeer goede 
vaareigenschappen en een hoge praktische bruikbaarheid het hele jaar door. Om dat tot 
in de puntjes te laten ervaren leek het ons een mooi idee om tijdens de HISWA te water 
proefvaarten door Amsterdam te organiseren met een Axopar 28 AC.” De proefvaarten 
worden gehouden van dinsdag 29 augustus tot en met zaterdag 2 september. De Axopar 
biedt comfortabel plaats aan maximaal acht personen, waardoor ook familie en vrienden 
aan boord kunnen plaatsnemen. Door de beperkte beschikbaarheid zijn de proefvaarten op 
afspraak. Wie op één van de avonden vanaf de NDSM-werf naar Amsterdam wil varen, mailt 
naar makelaardij@kemperswatersport.nl onder vermelding van ‘Aanvraag Proefvaart Axopar 
- Amsterdam by Summernight’. Noem in de mail uw naam, woonplaats, telefoonnummer, 
uw huidige boot, de gewenste avond en het aantal personen met wie u zou willen varen.

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

Kempers Watersport organiseert exclusieve 
Axopar proefvaarten in Amsterdam

Bayliner introduceert voor het modeljaar 
2018 de Bayliner VR4, zowel geschikt voor 
binnenboord- als buitenboordmotoren. 
De VR4 is een uitbreiding op VR-serie die 
twee jaar geleden werd aangekondigd. Met 
de introductie van de VR4 komt Bayliner 
met een nieuw model dat de populaire 
175 en 185 Bowrider vervangt. Deze twee 
modellen zijn jaren lang geproduceerd 

Bayliner introduceert nieuwe VR4 In- en Outboard
en hiervan varen er wereldwijd duizenden 
rond. De nieuwe Bayliner VR4 is zowel als 
inboard als outboard leverbaar. Ze heeft 
een geïntegreerd zwemplateau en - in 
vergelijking met de voorgangers - een veel 
ruimere boeg met meer zitplaatsen. Daarbij 
zijn de slimme innovaties waar de VR-Serie 
bekend om staat ook meegenomen in dit 
nieuwe model. Aan de achterzijde vinden 
we een zonnedek over de volledige breedte. 
Aan de passagierskant is de rugleuning 
verstelbaar in drie verschillende posities. 
Door het geringe gewicht is de boot goed 
trailerbaar. Standaard zijn er verschillende 
kleurmogelijkheden om de boot te 
personaliseren. Naast de rompkleur kan ook 
de kleur van de stripings worden gekozen. 
Daarnaast zijn er twee verschillende 
interieurkleuren. De Bayliner VR4 is te 
bestellen bij de Nederlandse dealer Holland 
Sport Boat Centre. 
 
Holland Sport Boat Centre  
T: 020-6947527  |  www.hollandsport.nl


