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Bon Boating aluminium boten en 
sloepen introduceert de CrossTender 
700, een nieuw model tender voor 
2018. De CrossTender is een kruising 
tussen een speedboot en tender en is in 
verschillende lengtes leverbaar. De boot 
wordt uitgerust met een geïntegreerde 
90 pk outboard. Dit wil zeggen dat 
de buitenboordmotor in een bun is 
weggewerkt, zodat deze in alle stilte 
zijn werk kan doen. Met 90 pk zal de te 
behalen snelheid ruim boven de 50 km/u 
liggen. De eerste CrossTender zal deze 

winter in aanbouw zijn op de werf te 
Wateringen.

Bon Boating 
T: 06-24310472 
www.bonboating.nl

Bon Boating introduceert CrossTender

Bayliner staat bekend om haar stoere en innovatieve pleziervaartuigen. De 
comfortabele en prestatiegerichte Bayliners zijn dan ook uiterst geschikt voor de 
sportieve watersporter. In 2018 levert de werf wederom een uitgebreide modellijn. Met 
name in de VR-Serie met Bowriders is er een mooie uitbreiding te vinden. Naast de 
populaire VR5 en VR6 is er nu ook de VR4. De Bayliner VR4 is zowel als inboard- als 
outboardmodel leverbaar. Ze heeft een geïntegreerd zwemplateau en een zeer ruime 
boeg met veel zitplaatsen. De Nederlandse importeurs Holland Sport Boat Center en 
Deba Marine tonen het volledige aanbod op pagina 64 en 65 van dit magazine. 
 
Holland Sport Boat Centre  |  T: 020-6947527  |  www.hollandsport.nl 
Deba Marine  |  T: 0316-541692  |  www.deba.nl

Waterdream bestaat vijf jaar en dat 
laat oprichter Bernhard van Oranje 
niet aan zich voorbijgaan. Samen met 
Mulder Design brengt het Nederlandse 
botenbedrijf twee nieuwe modellen 
uit: de 65’ California en de S-1100. 
De 65’ California is het handgemaakte 
vlaggenschip van Waterdream met een 
innovatieve lay-out en mooie afwerking. 
De 65’ California is uitgerust met twee 
Volvo Penta’s IPS 1350’s waarmee de 
nieuwe Waterdream zo’n 38 knopen 
kan bereiken. Op deze dagboot wordt 
de volledige breedte benut waardoor 
er voldoende leef- en slaapruimte is 
voor zes personen én ruimte voor alle 

water gadgets, inclusief een dinghy. 
De eveneens nieuwe S-1100 vult de 
reeks van de 550, 720 en 850 aan. 
De handgemaakte boot is 3.60 meter 
breed, 2 meter hoog en is uitgerust met 
2 motoren met 350 pk waardoor de boot 
een snelheid van 80 km/u kan halen. 
Met deze boot kunnen grote zeetochten 
worden gemaakt. Ook waterskiën 
behoort tot de mogelijkheden. De vier 
slaapplaatsen en zeventwintig zitplaatsen 
maken dat deze boot ook geschikt is 
voor een feestje op het water. Beide 
boten kunnen nu besteld worden voor 
levering in 2018. 
 
Waterdream 
T: 020-6701947 
www.waterdream.nl

Waterdream viert 
5-jarig jubileum 
met de lancering 
van twee nieuwe 
modellen

Bayliner maakt nieuwe modellijn 
2018 bekend
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