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Jeanneau kondigt een nieuwe serie met 
premium powerboats aan: de DB-lijn. Het 
eerste jacht in deze lijn moderne dagboten 
is de DB/43. Deze 43-voeter onderscheidt 
zich door zijn strakke, verfijnde design. 
Het is een mix van de functionaliteit van 
de Express Cruiser en het gestroomlijnde 
ontwerp en de afwerking van de Premium 
Dayboat. De nieuwe DB/43 wordt in januari 
2022 onthuld en zal beschikbaar zijn in 
zowel buitenboord- als binnenboordversies. 
Jonkers Yachts en Boatland zijn dealer van 
Jeanneau Powerboats.
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Sinds eind oktober is de nieuwe Saxdor 320 GTC te bezichtigen 
in de showroom van Holland Sport Boat Centre. “Na het grote 
succes van de Saxdor Yachts 320 GTO is nu ook de nieuwe 
Saxdor Yachts 320 GTC opgenomen in ons assortiment,” 
aldus Thomas Rijnbeek van Holland Sport Boat Centre. “Deze 
praktische boot met zijn mooie lijnen is te zien in onze showroom 
in Amsterdam.” De Saxdor 320 GTC is een mix van de GTO en 
GTR, met hetzelfde verfijnde, economische en prestatiegerichte 
rompontwerp. Bijzonder is onder meer de stuurhut met rondom 
glazen ramen waarmee de schipper en zijn 

gasten weids uitzicht hebben en de hoeveelheid 
lichtinval die enorm is. Het grote canvas schuifdak 
is elektrisch bedienbaar en daarmee gemakkelijk en 
soepel te bedienen tijdens het varen. De twee grote 
zijramen aan beide zijden zijn optioneel. Ook opvallend 

zijn de elektrisch bedienbare inklapbare terrassen 
aan weerszijden van het achterdek waarmee een eigen 

‘strandhuis’ op het water kan worden gecreëerd.  
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Jeanneau kondigt 
stoere DB/43 aan

Witsen Marine uit Alkmaar heeft per september 2021 haar aanbod met Yamaha-boten 
uitgebreid met de nieuwe aluminium RIB-serie. Het gaat hierbij om de YAM 350, 310 en 
270 Taf. Dit nieuwe assortiment opblaasbare boten met aluminium romp heeft een frisse, 
moderne uitstraling en een breed scala aan functies. De boten zijn duurzaam, licht van 
gewicht en hebben een uitstekende handling. Hiermee zijn ze ideaal voor dagjes uit met 
het gezin, avonturen met vrienden of eenvoudige tender-taken. Door het lichtgewicht 
hebben ze ook minder pk’s nodig om goede vaarprestaties te leveren. Daarbij zorgt de 
stijve aluminium romp ervoor dat de bestuurder zijn boot vol vertrouwen en met ultieme 
wendbaarheid kan manoeuvreren in veeleisende wateren.
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De Saxdor 320 GTC te bezichtigen in Nederland

Nieuwe aluminium YAM RIB-serie 
verkrijgbaar bij Witsen Marine
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