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Boatcity 
TenderCenter 
in Lemmer 
opent nieuwe 
winterstalling

Boatcity TenderCenter in Lemmer is 
sinds 2016 te vinden op de nieuwe 
locatie op de Vuurtorenweg in Lemmer. 
In 2018 heeft het watersportbedrijf op 
het buitenterrein een nieuwe hal laten 
bouwen. Oscar Mulder van Boatcity 
TenderCenter licht toe: “Deze hal met 
330 m2 ruimte beneden en 300 m2 
boven zorgde voor extra winterstalling. 
Vanaf nu gaan we deze ruimte als 
showroom gebruiken. Op 2 juni 2020 
hebben we namelijk de sleutel gekregen 
van onze nieuwe winterstallinghal aan de 
Vuurtorenweg 18a. Afgelopen maanden 
is deze locatie op een rigoureuze en 
unieke manier omgebouwd, geïsoleerd 
en klaar gemaakt om boten binnen te 
zetten.” In de winterstalling is plaats voor 
sportboten, sportcruisers, consoleboten, 
ribs en sloepen.  

Boatcity TenderCenter 
+31 (0)514-534544
www.boatcity.nl

XO Boats breidt 260-serie uit met 
de XO DSCVR

De Koninklijke Nederlandse Redding 
Maatschappij (KNRM) is een nieuwe kerstactie 
gestart. De reddingsmaatschappij brengt dit 
jaar twee nieuwe series met kerstkaarten uit. 
De kaartenmapjes bestaan uit tien wenskaarten 
met enveloppen in een fraai mapje. Ze zijn 
te koop voor € 8,95 per mapje. Naast de 
kaarten biedt de KNRM ook weer een ruim 
assortiment aan cadeaus voor de feestdagen, 
zoals een warme sjaal, sokken, rugzak, 
jaarkalender, voorleesboekje, KNRM-puzzel 
en een sleutelhanger gemaakt van een oud-
overlevingspak. Bij iedere bestelling wordt er 
een gratis mini-kalender bijgevoegd. Wie een 
item koopt steunt hiermee het reddingwerk 
van de KNRM. De kaarten en cadeaus zijn te 
bestellen op de website van de KNRM.

Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM)
www.knrm.nl

Het Finse botenmerk XO Boats breidt de modelreeks dit jaar uit met de XO 260 Cabin en 
XO DSCVR. De eerste boot uit de nieuwe modellenreeks, de XO 260 Cabin, werd in januari 
onthuld op Boot Düsseldorf. Deze zomer is de XO DSCR geïntroduceerd. Beide modellen 
zijn voorzien van een nieuwe rompvorm met een extreem diepe V onder water die met 
name in het achterschip is afgevlakt. Deze aanpassing moet zorgen voor een betere 
performance op het water en efficiënter brandstofverbruik. De naam van de nieuwe boot 
komt van het Engelse woord discover, wat staat voor ‘ontdekken’. “De nieuwe XO DSCVR 
is een expeditiecruiser die is ontworpen voor zowel actief gebruik als rustige vaaruitjes. 
Hiermee kunt u desgewenst uit de zon zitten of juist in de zon blijven op de ligbedden. 
Tegelijkertijd biedt het de ultieme vaarervaring onder alle weersomstandigheden,” zegt 
Erkki Talvela, de CEO van XO Boats. In Nederland worden de boten van XO Boats 
vertegenwoordigd door Xtra Ordinairy Boats.
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KNRM start kerstactie 2020
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