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Nieuwe Axopar 37 Cabin Brabus
in de showroom van Kempers
Watersport

De Axopar Brabus Shadow
800 was het eerste resultaat
van de samenwerking
tussen autotuner Brabus
en de Finse botenbouwer
Axopar om tot een unieke
onderscheidende styling te
komen. Onderscheidend
was dit model zeker,
maar voor sommigen wellicht iets teveel van het goede. Nu
komt het duo met een nieuwe modellijn: de Brabus 2019-line.
Stijlbewuste klanten kunnen nu het uiterlijk van een standaard
Axopar verder karakteriseren door te bestellen uit de Brabus Line
Trim Package-opties met discrete trim- en stylingverbeteringen
voor het in- en exterieur. De buitenkant van de romp is daarbij
voorzien van een zwart gekleurde rub-rails en de belangrijkste
zichtbare roestvrijstalen onderdelen zullen worden afgewerkt in
een bijpassend zwartgeverfd kleurenschema. Ook de deklampen
hebben een bijpassende donkere afwerking, met subtiele Brabus
‘double B’-branding. De Axopar 37 Cabin Brabus uit de 2019-lijn
is nu te zien in de showroom van Kempers Watersport.

Ontdek de Jeanneau Cap
Camarat 7.5 DC Serie 2 in Parijs
Jeanneau introduceert een nieuwe powerboat: de Cap Camarat
7.5 DC Serie 2. De Cap Camarat Day Cruiser-serie is veelzijdig,
met lange lijnen en beschermende cockpits, waardoor alle
soorten van maritieme activiteiten – en zelfs kustvaart – met
familie en vrienden mogelijk zijn. Trouw aan de DC-lijn is de
Cap Camarat 7.5 DC Serie 2 voorzien van verlengde lijnen en
een wikkelvormige voorruit, terwijl het een volledig vernieuwde
cockpit biedt. Bij dit nieuwe model is niet gekort op cruisecomfort:
het interieur is volumineus en baadt in het licht met de brede
ramen in het dek en de romp. Het biedt een royaal bemeten
dubbele ligplaats met uitzicht op zee, een mooie berging en
een apart hoofdcompartiment. Cruisen is veilig en comfortabel,
met een copilotbank met uitzicht op zee en een geïntegreerde
bimini of cabriolet top. De Cap Camarat 7,5 DC Serie 2 wordt
gepresenteerd op de botenbeurs in Parijs in december 2018 en
wordt in Nederland vertegenwoordigd door Jonkers Yachts in
Ouddorp.
Jonkers Yachts
T: 0111-673330
www.jonkers.org

Kempers Watersport
T: 0172-503000
www.kemperswatersport.nl

Boten, auto’s en villa’s
op Eindejaarsshow bij
Klop Watersport
Ook dit jaar organiseert Klop Watersport
uit Hardinxveld-Giessendam weer een
gezellige Eindejaarsshow. Van donderdag 27 tot en met zaterdag 29 december
zijn alle bootliefhebbers welkom om de
nieuwste modellen sloepen, sportboten,
sportcruisers en ribs te bewonderen. Naast
de bekende merken als Galeon, Antaris,
Maril, Brig, Grand, Quicksilver en Maxima
zal ook het luxueuze merk Invictus worden
gepresenteerd. “Naast onze nieuwe voorraad van de bekende merken is er dit jaar
nog meer te zien. Sinds kort zijn wij ook
dealer van Van Vossen tenders. Ook zijn

er een aantal nieuwe
Maxima modellen aan
het reeds bestaande
programma toegevoegd en ook van
Brig en Grand hebben
we aantrekkelijke
nieuwe modellen binnengekregen.” Net als
voorgaande jaren zullen diverse partners
op deze show aanwezig te zijn. Zo zullen
Thijs Timmermans uit Waardenburg en Ed
Makelaardij uit Andel exclusieve auto's en
mooie villa’s onder de aandacht brengen.
Op donderdag 27 december en vrijdag 28
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december is Klop Watersport geopend van
10.00 tot 22.00 uur en op zaterdag
29 december van 10.00 tot 17.00 uur.
Klop Watersport
T: 0184-612227
www.klopwatersport.nl
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