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Jachtmakelaardij de Maas breidt bootaanbod uit met nieuwe Escape 750 Tender

Sea Ray Sun Sport 230 Outboard benoemd tot Power Boat of the Year
Op de Nautic Paris Boat Show afgelopen 
december is de Sea Ray Sun Sport 230 
Outboard uitgeroepen tot Power Boat of 
the Year. “De Sun Sport 230 Outboard is 
door Franse schippers erkend voor zijn 
comfort, afwerking en prestaties”, zegt 
Steve Langlais van Sea Ray Boats. “Deze 
prijs is een erkenning voor Sea Ray’s 

voortdurende toewijding aan zorgvuldig 
vakmanschap.” De jury, bestaande uit 
professionals en lezers van het Franse 
magazine Moteur Boat, is onder de indruk 
van het elegante profiel, de goed ingerichte 
cabine en de hoge mate van afwerking van 
de Sun Sport 230 Outboard. In Nederland 
wordt Sea Ray vertegenwoordigd door 

Kempers Watersport en Holland Sport Boat 
Centre. 

Holland Sport Boat Centre
+31 (0)20-6947527  |  www.hollandsport.nl 
 
Kempers Watersport
+31 (0)172-503000  |  www.kemperswatersport.nl

Vanaf begin 2020 is de splinternieuwe Escape 750 Tender verkrijgbaar bij Jachtmakelaardij 
de Maas. Momenteel legt de werf de laatste hand aan het eerste bouwnummer. De stoere 
en moderne tender belooft een betaalbare eyecatcher te worden; geschikt om met zeker 
tien personen comfortabel te varen. Opvallende kenmerken zijn de cabriokap in carbon 
look, het hydraulische stuurwerk met boegschroef en de luxe bekleding en kuipafwerking. 
Daarbij is de instap zeer eenvoudig via de zwemtrap met toegang tot de spiegeldeur. De 
luxe boot wordt compleet geleverd met een 4-cilinder Craftman dieselmotor. Zuinig varen 
is met deze sloep geen probleem. “Door deze begrenzing vaart de sloep met een laag 
toerental. Hiermee heeft de boot een goede vaarsnelheid met laag brandstofverbruik,” 
aldus Ricardo Bosma van Jachtmakelaardij de Maas. De Escape 750 Tender is direct uit 
voorraad leverbaar. De makelaardij in het Gelderse Alem verwacht begin 2020 de eerste 
boten in huis te hebben. Naast een bezichtiging en korte proefvaart is het ook mogelijk om 
de nieuwe tendersloep een volledige dag te huren. Dit kan al vanaf april 2020. 
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Sinds deze zomer is er een gepersonaliseerde tender range op de markt van 
het Italiaanse merk Pirelli Speedboats en Tenders. De nieuwe range is speciaal 
ontworpen en geproduceerd voor de jachtwerf Linssen Yachts uit Maasbracht. 
Deze exclusieve tender range bestaat uit vijf modellen en is geheel afgestemd 
op het huidige aanbod van Linssen Yachts. Niet alleen qua maatvoering en 
functionaliteit, maar ook in uitstraling. De tenders zijn verkrijgbaar in de Linssen-
kleurcombinaties. Daarnaast is het mogelijk om diverse gepersonaliseerde opties 
toe te voegen. Het Benelux-dealerschap voor Pirelli speedboats, tenders en RIB’s 
ligt bij Best Boats in Roermond.
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Pirelli RIB’s introduceert speciale Linssen Edition
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