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Hermes Speedster
bekroond tot
HISWA Motorboot
van het Jaar 2018

RetroBoat introduceert moderne
klassieker Sportster 28
Het Nederlandse RetroBoat introduceerde deze zomer haar nieuwe, onderhoudsvrije
sportboot: de Sportster 28. Hiermee bouwt RetroBoat voort op de klassiekers uit
de nautische geschiedenis. Italiaanse elegantie leeft voort in dit hypermoderne en
onderhoudsarme aluminium schip. De boot heeft twee comfortabele draaibare zitplaatsen
achter het glazen windscherm. Achter deze stoelen bevinden zich een ronde zitbank
en een zonnedek. Een intieme indeling waarbij de schipper vlakbij zijn gasten zit en
waarbij iedereen aan boord volop van de omgeving kan genieten. Daarnaast is er veel
aandacht besteed aan het comfort. Bijzonderheden in de uitrusting zijn onder meer een
vuilnisbak aan de voorzijde van de bank, fender opbergvakken nabij de bestuurdersplaats,
een wasbak met stromend water, een lade-koelkast, een eenvoudig op te zetten en
neerklapbare buiskap en een elektrisch uitschuifbare ski-paal. De Sportster 28 wordt geheel
naar wens van de klant in Nederland gebouwd.
RetroBoat | T: 06-51613700 | www.retroboat.nl

JETBOATS.EU presenteert nieuwe
line-up jetboten en jetski’s voor 2019
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
groter en gevarieerder assortiment.
JETBOATS.EU uit Nijkerk is specialist in
jet-aangedreven sportboten van de merken
Yamaha en Scarab. Daarnaast biedt ze ook
een breed assortiment van waverunners van
Yamaha en jetski’s van Kawasaki en Seadoo
aan. Voor 2019 brengen deze merken
weer nieuwe modellen op de markt. De
nieuwe modelrange van Yamaha jetboten
en waverunners is inmiddels te bewonderen
op de website, net als de 2019-range van
Kawasaki jetski’s. Op de website staat naast
de uitgebreide specificaties per merk en
model ook een prijsindicatie.

Tijdens de openingsceremonie van de 35ste
editie van de HSIWA te water in Lelystad
zijn de winnaars van de ‘HISWA Boot van
het Jaar’ bekend gemaakt. In de categorie
motorboten ging de overwinning naar de
Hermes Speedster van Nick’s Boats. Bij de
motorboten ging de strijd tussen de Hermes
Speedster, Keizer 42 en de VanVossen
800 SP Runabout. De voorzitter van de
jury, Martin de Jager, omschrijft de Hermes
Speedster als “een helder en innovatief
concept, met goede keuzes en goede
vaareigenschappen”.
Nick’s Boats | T: 06-45095448
www.nicksboats.com

JETBOATS.EU | T: 085-4019563
www.jetboats.eu
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