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Op zaterdag 26 en zondag 27 mei 
viert Sloepenmarkt in Grou het jaarlijks 
terugkerende Lente Event. Het Open Huis 
is bedoeld om op laagdrempelige wijze 
het watersportgevoel te ervaren. Het is 
de vierde keer dat het evenement wordt 
gehouden met dit keer – als kers op de 
taart – de aankondiging van de nieuwe 
paraplunaam: Bmarine. De showroom 
is helemaal up-to-date gemaakt voor 
het aangebroken seizoen. Naast het 
gevarieerde aanbod van traditionele open- 
en cabinsloepen liggen er ook diverse 
luxe motorboten tussen de 6 en 11 meter. 
Bezoekers van het evenement worden 
uitgenodigd om aan boord te stappen en 
te ontdekken wat de verschillende boten 
met hen doen. Bijzonder aan deze editie 
van het Lente Event is dat Sloepenmarkt 
vanaf dit weekend verder gaat onder 

de naam Bmarine. Deze nieuwe 
naam draagt bij aan de plannen van 
Sloepenmarkt om zich naast de verkoop 
van sloepen en tenders ook meer op 
motorjachten en de beleving van de 
watersport te richten. Tijdens het Lente 
Event is er een ‘Bmarine huiskamer’ 
ingericht om samen met de bezoekers 
te praten over deze bijzondere stap in 
de bedrijfsvoering. Net als voorgaande 
jaren wordt het evenement weer feestelijk 
aangekleed met vers bereide lekkernijen 
van de BBQ, wijn, frisdrank, muziek en 
ambachtelijk ijs. Ook aan de kinderen is 
gedacht met limonade, onbeperkt ijsjes 
en een springkussen.
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Sloepenmarkt in Grou viert Lente Event

Wajer Yachts onthult haar nieuwste 
model, de Wajer 55 S. Anderhalf jaar na 
de lancering van het vlaggenschip, de 
Wajer 55, komt de Friese jachtbouwer 
met een sportievere center console 
concept. Hoewel het onderwaterschip 
gelijk is aan de Wajer 55, is de 55 S 
bovendeks totaal anders. Sportiever 
qua design, maar ook sneller qua 
performance. Onder meer door de 
lichtere opbouw en drie 435 pk sterke 
Volva Penta IPS600 motoren met joystick 
driving en dynamic positioning bereikt de 
S een topsnelheid van meer dan veertig 
knopen. Ook biedt de S meer  
(relax)ruimte, opbergmogelijkheden 
voor diverse watertoys zoals sup- en 
surfboards en een Williams 2.80 
MiniJet. De Wajer 55 S is ontworpen 
in samenwerking met Sinot Exclusive 
Yacht Design. Vripack Naval Architects 
tekende het onderwaterschip. De eerste 
leveringen staan gepland voor maart 
2019.

Delta Watersport is sinds begin 2018 officieel dealer van Novurania voor Noord-Europa. 
“Sinds wij in 2006 begonnen zijn met de verkoop van Williams Jet Tenders, hebben wij een 
steeds grotere plaats weten te veroveren in het segment voor luxe tenders. Met Novurania 
kunnen we u nu ook kwalitatief hoogstaande tenders met buitenboordmotor aanbieden,” 
aldus Hans Mulder van Delta Watersport. Novurania is oorspronkelijk een Italiaans bedrijf 
dat zich begin deze eeuw heeft gevestigd in de Verenigde Staten. Het is gespecialiseerd 
in het bouwen van yacht tenders. Door de diepe V-romp en kwalitatief hoogwaardige 
materialen zijn de tenders stevig en stabiel met goede vaareigenschappen. De kleur-
combinaties kunnen in overleg worden samengesteld. De modelrange begint bij een 335 
Deluxe met buitenboordmotor en eindigt bij een Chase 38 inboard. Diverse modellen zijn te 
bezichtigen in de showroom van Delta Watersport in Stellendam. 
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