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Damarin: al 25 jaar innovatieve sloepen

Steeler Yachts bouwt inklapbare tender voor superjacht
Na maanden van ontwerpvoorbereidingen 
heeft Steeler Yachts de opdracht 
gekregen voor de bouw van de tender 
voor een nieuw megajacht. De tender 
wordt gebouwd van aluminium en zal 
een aantal unieke oplossingen bevatten. 
Het meest bijzondere kenmerk is dat de 
gehele bovenbouw van zijramen, voorruit 

en biminitop inklapbaar is. Dat is handig 
wanneer de tender in de garage van het 
moederschip wordt opgeborgen. Azure 
Yacht Design is verantwoordelijk voor het 
ontwerp van de tender. 

Steeler Yachts
+31 (0)521-510268 | www.steeleryachts.com

Op 1 februari 2020 bestaat de jachtwerf Damarin in Gouda precies 25 jaar. De authentieke 
werf van de familie Van Dam is in de jaren ’90 ontstaan uit de grotere vraag naar sloepen. 
Adrie van Dam had reeds jarenlange ervaring in de bouw van stalen schepen en zeiljachten 
en besloot samen met zijn vrouw Greet een eigen werf voor dit type boten op te richten: 
Damarin jacht- en sloepenbouw. Sindsdien worden er op de werf in Gouda ambachtelijk 
gebouwde sloepen, cruisers, tenders en zelfs daysailers geproduceerd. In 2019 liep 
alweer de 300e Damarin van stapel. Het nieuwste model van de werf is de Damarin 732 
Cabin; een moderne tender met een fraaie belijning, afsluitbaar toilet en - zoals de naam al 
aangeeft - een kajuit. Om het zilveren jubileum te vieren heeft de jachtwerf een nieuw logo 
ontworpen. Het allereerste logo en de bijbehorende slogan uit 1995 is hierbij gemixt met 
het huidige lettertype.

Damarin
+31 (0)182-515386
www.damarin.nl

Ook dit jaar introduceert Sea-Doo een nieuwe, innovatieve generatie waterscooters. 
Zo worden de modellen van 2020 gekenmerkt door de grotere beschikbare ruimte, 
hogere stabiliteit, vlotte toegang en een kraakhelder audiosysteem. Met comfortabele 
zitplaatsen voor drie personen en een handig groot zwemplatform bieden de Sea-Doo’s 
zowel op topsnelheid als in stilstand volop entertainment. Bovendien zorgen de slimme 
waterbestendige bergruimtes, zowel onder het stuur als achterop, ervoor dat de spullen, 
drankjes en snacks binnen handbereik zijn. Het volledig geïntegreerde waterproof 
audiosysteem dat op diverse modellen wordt toegepast, maakt de nieuwe line-up 
compleet. Kijk op pagina 26 voor het modellenoverzicht.

Holland Sport Boat Center
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Sea-Doo presenteert nieuwe 2020 line-up
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