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Damarin start
Sea-Doo introduceert ideale
waterscooter om mee te vissen bouw van eerste
32 Cabin

Sea-Doo blijft innoveren. Dit blijkt ook uit
de line-up voor 2019 met als opvallende
nieuwkomer: de Sea-Doo FISH PRO. Deze
waterscooter is zeer geschikt om mee
te vissen en is daar zelfs speciaal voor
ontwikkeld. De FISH PRO heeft een lange
lijst van handige functies, zoals een Garmin
Fish Finder, comfortabele zitgelegenheid,
schuine voetsteunen, opslagruimte, een
LINQ viskoeler met een capaciteit van 51
liter en uiteraard ook vier hengelhouders.
De waterscooter biedt gemakkelijker toegang tot visplekken, van ondiep zoetwater
tot kustgebieden. Het kleinere formaat zorgt ervoor dat er minder tijd nodig is voor
voorbereiding, opruimen en onderhoud ten opzichte van andere vaartuigen, waarmee er
meer tijd overblijft voor het vissen zelf.

De ideeën en tekeningen zijn er al een
paar jaar, maar nu gaat het echt gebeuren:
Damarin Jachtbouw in Gouda gaat de
732 Cabin ontwikkelen. De toekomstig
eigenaren van bouwnummer 1 zijn bekend
met het Nederlandse sloepenmerk; zij
hebben hun Damarin 640 ingeruild. De werf
is eind 2018 gestart met de plug van de
kajuit van de 732 Cabin. Deze eerste boot
krijgt de stuurpositie bovenop de motorkist,
iets wat de werf niet eerder heeft gedaan.
Achterin sturen kan uiteraard ook nog
steeds. Voor Damarin is dit een dubbele
mijlpaal, want het is de 300e boot die het
familiebedrijf bouwt.
Damarin
T: 0182-515386
www.damarin.nl

Holland Sport Boat Centre
T: 020-6947527 | www.hollandsport.nl

Maxima Boats presenteert comfortabele 620 Retro
Voor het modeljaar 2019 brengt Maxima
Boats een nieuwe tender op de markt:
de Maxima 620 Retro. Deze tender is
compleet nieuw van vorm en indeling. Het
design wordt gekenmerkt door een strakke
en gladde romp met een geïntegreerde
kabelaring en een geïntegreerd
zwemplateau. Dit zwemplateau is niet
alleen ideaal voor het zwemmen, maar
biedt daarnaast ook bescherming tegen
de propeller van de motor. Ook chique zijn
de opstapjes aan de achterzijde van de
boot. Verder zorgt een hoge rugleuning
voor optimaal zitcomfort en is er veel
opbergruimte voor bijvoorbeeld een
zonnebed. Het stuurconsole is voorzien
van bekerhouders, een opbergbakje en
een kaartenvak. Ook is er een voorziening
voor een chemisch toilet aan boord. De
nieuwe Maxima is standaard verkrijgbaar
in de kleuren zwart, donkergrijs, lichtgrijs,
wit of donkerblauw. Andere kleuren en

aanvullende opties en accessoires zijn
tegen meerprijs leverbaar. De Maxima 620
Retro is onder meer verkrijgbaar bij Klop
Watersport in Hardinxveld-Giessendam.
Klop Watersport
T: 0184-612227
www.klopwatersport.nl
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