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Lekker Boats maakte de afgelopen jaren internationaal furore met de Damsko 750, 
de luxe gezelligheidsloep met de power van een speedboat. Deze zomer lanceert 
de Nederlandse werf een nieuw stijlicoon: de Damsko 1000. De grotere versie van 
de succesvolle Damsko 750 biedt meer lengte, ruimte en veelzijdigheid en is net zo 
onderhoudsarm. De Damkso 1000 is weliswaar langer, maar met een topsnelheid van 
80 km/u (42 knopen) minstens zo snel. Ze is beschikbaar in een Open en een Cabin 
uitvoering. De Open uitvoering leent zich perfect als chique partyboot, gecertificeerd 
voor 40 personen. De Cabin uitvoering is daarentegen juist prima geschikt voor een 
korte vaarvakantie en kan worden uitgerust met een vast dubbel bed, badkamer, 
sanitair en opslagruimte. De Damsko 1000 is verkrijgbaar vanaf € 260.000,-.

Lekker Boats  | T: 06-41280833 | www.lekkerboats.nl

Lekker Boats lanceert nieuw 
stijlicoon: Damsko 1000

Sloepenmarkt in het Friese Grou gaat 
vanaf deze zomer verder onder de 
naam Bmarine. De nieuwe naam wordt 
ingezet als paraplunaam voor de diverse 
activiteiten die onder het bedrijf vallen, 
zoals Sloepenmarkt, Motorbotenmarkt 
en Seafaring Yachts. 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. “Met de nieuwe 
frisse naam en vernieuwde uitstraling wil 
het bedrijf haar vertrouwde reputatie in de 
markt verder uitbouwen en tegelijkertijd 
geeft het ons mogelijkheden om ons in de 
toekomst verder te ontwikkelen,” aldus 
Bart van den Berg van Bmarine.

Bmarine | T: 0566-688816   
www.bmarine.nl

Sloepenmarkt 
gaat verder 
onder de naam 
Bmarine

Waterdream introduceert nieuwe Speedster 
Waterdream en Tophat slaan de 
handen ineen voor een bijzondere 
samenwerking. Beide bedrijven 
lanceren een nieuw product met 
een hypermoderne technologie 
en opvallende overeenkomsten. 
Waterdream komt met een speciale 
editie van de Waterdream S-850 
Speedster, volgens de werf ’s werelds 
snelste sloep van 8.5 meter. Tophat 
bouwt een nieuwe, exclusieve Land 
Rover Defender met de naam Tophat 
Defender 90 Waterdream. Net als deze 
defender heeft de Waterdream S-850 
Speedster op maat gemaakte klokken, 
een Esthec vloer en backlighted logo’s. 
Andere overeenkomsten zijn de speciaal 
ontwikkelde kleur Military Green, het 
custom made instrumentenpaneel en 
de door Rockford Fosgate ontworpen 
audio installatie. Het interieur van de 
boot en de auto is bekleed met een 
nieuwe soort velours ontwikkeld door 
Vyva Fabrics, geschikt voor binnen en 
buiten. De speciale Speedster is vanaf 
juli verkrijgbaar via Waterdream. Waterdream | T: 06-54227201 | www.waterdream.nl
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