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Het gaat lekker met Lekker Boats. 
In februari stond de Nederlandse 
botenbouwer op de Miami International 
Boat Show om de Damsko 750 te 
introduceren in Amerika. De Damsko 750 
brengt kwaliteit, innovatie en authentiek 
Nederlands vakmanschap samen in een 
functionele en chique sloep. De sloep 
is stoer en onderhoudsarm, is gemaakt 
van 100% aluminium en is verkrijgbaar 
met of zonder cabin. De lol begint als 
je de gashendel vol naar voren duwt, 
onverwachts worden dan de ongekende 
krachten van deze ‘wolf in schaapskleren’ 
getoond. De Damsko transformeert zich 

van sloep tot onvervalste speedboot met 
een topsnelheid van 80km/h. De Damsko 
is multi-inzetbaar: of je nu het ijs wil 
doorbreken in Noorwegen, over 3 meter 
hoge golven wil vliegen op zee of met 25 
mensen door de Amstel wil glijden, het 
kan allemaal. Het jonge lifestyle merk ligt 
op koers, de Damsko 750 zie je al varen 
in onder andere Nederland, Australië, 
Noorwegen en Spanje en nu wordt 
Amerika ook veroverd. 

Lekker Boats
T: 06-41280833
www.lekkerboats.com

Lekker Boats goes USA

Op het Versilia Yachting Rendez-
Vous, dat van 10 tot en met 13 mei 
in het Italiaanse Viareggio plaatsvindt, 
zal Anvera de spectaculaire nieuwe 
Anvera 48 introduceren. De jachten 
van Anvera staan bekend om de 
ongekende optimalisatie op gebied 
van gewicht, kracht en technologie. 
Net als de Anvera 55 zal de Anvera 48 
compleet in carbon gebouwd worden. 
Hierdoor is deze ultieme dagboot 
met accommodatie sterk, licht en 
uitzonderlijk snel. Meer informatie is 
verkrijgbaar bij de Nederlandse dealer: 
Okke Hooites van Orange Yachting in 
Sassenheim. 

Sinds begin april is op de Baanhoek 128 in Sliedrecht een nieuwe sloepenspeciaalzaak te 
vinden met een zeer bijpassende naam: Sloepenspecialist. In een spiksplinternieuw pand 
van méér dan 1250m2 wordt hier een indrukwekkend aanbod aan sloepen en tenders 
gepresenteerd. In de overdekte showroom staat altijd een riante collectie aan gloednieuwe 
Corsiva sloepen en tenders, Primeur sloepen en tenders, Stout sloepen, 4Family sloepen 
en Prins Console boten klaar voor een bezichtiging. Al deze sloepen en tenders zijn 
leverbaar met een benzine buitenboordmotor, dieselmotor, een hybride aandrijving of 
zelfs een volledig elektrische aandrijving. Voor wie op zoek is naar een tweedehands boot 
worden hier ook occasions aangeboden. Hoewel Sloepenspecialist een nieuwe speler op 
de markt is, vaart het door de kundige verkoopadviseurs en technische medewerkers op 
jarenlange ervaring in de branche. “Wij nemen de tijd voor u en u krijgt eerlijk en gedegen 
advies, óók wanneer u gewoon komt oriënteren,” aldus adviseurs Jerry Drinkwaard en Frits 
Bosson. De Sloepenspecialist is wekelijks van maandag tot en met zaterdag geopend.

Sloepenspecialist | T: 0184-420774 | www.sloepenspecialist.nl

De nieuwe 
Anvera 48:
sterk en 
supersnel

Sloepenspecialist opent 1250m2 
grote showroom in Alblasserwaard

Orange Yachting
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