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Pontoonboten testen  
op Hemelvaartsdag 

Antaris introduceert eind 2019  
de nieuwe Antaris X

Jaarlijks organiseert Watersport Paradise een pontoontestdag 
waarop bezoekers kennis kunnen maken met verschillende 
typen pontoonboten. Ook in 2019 is deze open dag gepland op 
Hemelvaartsdag. Op donderdag 30 mei liggen de pontoonboten 
klaar op de rivier de Maas om een vrijblijvende proefvaart te maken. 
De bijzondere boten zijn niet alleen luxe en comfortabel, maar 
ook verrassend snel en wendbaar. Ze zijn geschikt voor grotere 
gezelschappen en staan dan ook bekend als party- en familieboten. 
Daarbij lenen de pontoonboten zich ook goed voor waterski-
activiteiten. De testdag wordt gehouden in Maashees, centraal 
tussen Nijmegen en Venlo, voor restaurant De Watervogel. Het 
navigatieadres is Op den Berg 1 in Maashees. Vooraf aanmelden 
is mogelijk per telefoon, e-mail en via de website, maar is niet 
noodzakelijk. 

Watersport Paradise 
T: +31 (0)492-522483  |  www.watersportparadise.nl

Kempers Watersport 
creëert Aquacabin-dorp 
in jachthaven
Het concept van de Aquacabin is een 
succes voor de jachthaven van Kempers 
Watersport in Leimuiden. Deze zomer 
breidt de jachthaven uit met nog eens 
vier extra Aquacabins. Daarmee ontstaat 
in de zuidhoek van de haven een klein 
Aquacabin-dorp. Bart Kempers licht toe: 
“De Aquacabins zijn een extra service 
voor onze klanten en gasten. Het stelt 
booteigenaren met een boot zonder 
overnachtingsmogelijkheden in staat om 
alsnog het gehele weekend te genieten 
van watersport.” Met een Aquacabin 
overnacht men comfortabel in de haven 
met uitzicht op de Westeinderplassen. 
Naast de woonkamer en slaapkamers zijn 
de Aquacabins voorzien van een keuken, 
toilet, doucheruimte en een geschakeld 
terras op het water. De bijzondere 
vakantiewoningen zijn verkrijgbaar in 
een vierpersoonsuitvoering met twee 
slaapkamers of een zespersoonsuitvoering 
met drie slaapkamers. De nieuwe 
Aquacabins zijn te koop of te huur bij 
Kempers Watersport.

Kempers Watersport
T: +31 (0)172-503000
www.kemperswatersport.nl

Eind 2019 introduceert Antaris Boats een 
opvallend nieuw model. De nieuwe Antaris 
X wordt 10 meter lang en biedt alles waar 
Antaris voor staat. Ze heeft een stoer 
eigentijds design, een ruim en modern 
interieur, superieure vaareigenschappen 
en hoogwaardige afwerking. De nieuwe 
Antaris beschikt standaard over vier vaste 
slaapplaatsen, bergruimte in het achtersteven 
en veel comfort. De boot is ontworpen voor 
het hele gezin en is geschikt als dagcruiser, 

maar is ook uitermate geschikt voor 
meerdere dagen op het binnenwater en open 
zee. De nieuwe Antaris krijgt CE-categorie B. 
Dit betekent dat de Antaris X ook geschikt 
is voor tochten over zee. Standaard wordt 
de boot voorzien van een krachtige 80 Pk 
Yanmar commonrail dieselmotor. 

Antaris Boats 
T: +31 (0)514-596270 
www.antarisboats.com
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