Watersportnieuws | Sloepen en sportboten
Kijk op www.BootAanBoot.nl voor meer watersportnieuws

Sailing World ontwikkelt
House Boat resort in Lemmer
Sailing World in het Friese Lemmer heeft vergevorderde plannen om een House
Boat resort op te zetten. Het resort is van alle gemakken voorzien om zorgeloos
van een vakantie of weekendje weg te genieten. “We zoeken nog investeerders
die deze houseboats in willen zetten voor dag-, weekend- en/of weekverhuur. De
ligplaatsen zijn al gereed in Lemmer,” aldus Robin de Snoo van Sailing World. De
houseboats worden op de werf in Lemmer gefabriceerd. Het eerste exemplaar is al
gereed: een gloednieuwe, elegante en praktische House Boat Vamos 46. Dit is de
eerste van een serie houseboats van diverse afmetingen die gebouwd zal worden. De indeling van deze
bijzondere boot is met twee slaapkamers, een ruime badkamer, keuken en grote woonkamer met veel
raampartijen ideaal als verhuurobject. De Vamos 46 is te koop vanaf € 219.000 ex. BTW af Lemmer. Dit
is zonder dakterras, maar wel inclusief inventaris en motorpakket. Hiernaast kan de koper/investeerder
nog kiezen voor extra pakketten zoals een anker-, navigatie- en een terraspakket.
Sailing World | +31 (0)514-569123 | www.sailingworld.nl

XO Boats breidt vloot uit met
een verbeterd en nieuw model

De in Finland gevestigde botenfabrikant XO Boats heeft opnieuw
versterking toegevoegd aan het assortiment. In het voorjaar van
2021 lanceerde het bedrijf geheel nieuwe modellen, terwijl het ook
een aantal verbeteringen aanbracht in de bestaande vloot. De
nieuwe en verbeterde boten vullen de XO-vloot op een natuurlijke
wijze aan, zo meent de werf. Nieuw is de DSCVR 9. Deze sportieve
cruiser is leverbaar als open boot of als T-top. De boot is ontworpen
voor actief gebruik onder alle weersomstandigheden. Daarnaast
is de kajuitboot EXPLR 9 verbeterd. Deze eigentijdse cruiser heeft
meer breedte en volume dan zijn voorgangers. De boot heeft
hiermee extra stabiliteit en capaciteit. Het ultralichte ontwerp en de
geïntegreerde rails maken het sportieve dak minder zwaar. Dit terwijl
het bredere luik het varen in staande positie mogelijk maakt.
XtraOrdinary Boats Nederland
+31 (0)35-5337338 | www.xo-boats.nl

Bouw van de luxe aluminium tender Proton 28S gestart

De eerste Proton 28S is in aanbouw. Begin van het jaar startte
Proton Yachting met de engineering van deze eerste Proton 28S en
in juni is de bouw van het eerste casco gestart. Inmiddels is ook al
een tweede exemplaar van de Proton 28S vanaf tekening verkocht.
De nieuwe aluminium sporttender heeft een prestatiegericht ontwerp
met een elegante uitstraling en zit vol innovaties. De 28S heeft haar
stuurwiel in het voorschip gelijk achter het windraam. Dit geeft veel
comfort bij sportiever vaargedrag en varen op open water. Daarbij
heeft de nieuwe 28S een uiterst efficiënt onderwaterschip en is ze
geschikt voor zowel de binnenwateren als het kustwater. Standaard
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is de boot ingedeeld met een riant zonnedek, een gezellige en
grote kuip met een functioneel keukenblokje, een cabine met twee
slaapplaatsen, een royale opbergruimte en een afsluitbaar toilet.
Daarnaast is de Proton 28S uit te breiden met talloze interessante
opties waaronder de C-Zone digitale bediening van de accessoires,
een geruisloos boeg- en hekschroefsysteem met joystick-bediening
en een extra sterke Mercury inboardmotor. De Proton 28S is te koop
vanaf € 127.500.
Proton Yachting | +31 (0)517-745085 | www.protonyachting.nl
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