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European Powerboat of the Yearnominatie voor Marex 330 Scandinavia
De Marex 330 Scandinavia maakt kans op de titel European
Powerboat of the Year 2022. Het 10,5 meter lange Noorse jacht
is namelijk genomineerd in de categorie tot 14 meter. Factoren als
zeewaardigheid en actieradius zijn belangrijke speerpunten binnen
deze lengtecategorie, zo meent de jury. Boten met deze afmetingen
moeten geschikt zijn voor langere afstanden, navigeren over open
water of kustreizen. De bijzondere kenmerken die daarvoor nodig
zijn, zoals vaargedrag, veiligheid en actieradius, hebben daarom
een grote invloed op de waardering van de juryleden. De Marex
330 Scandinavia is ontworpen als een kleinere versie van de
Marex 375. Het is een volledig planerende boot met een nieuw
romp- en dekontwerp. De andere genomineerden in deze categorie
zijn: de Saxdor 320 GTC, Sessa Key Largo 40, Solaris Power 44
Open en Swan Shadow. De bekendmaking van de winnaar vindt
plaats in januari 2022. In Nederland wordt Marex motorjachten
vertegenwoordigd door Boarnstream Yachting.
Boarnstream Yachting
+31 (0)566-600828
www.boarnstream.com

Jachtbemiddeling de Jong als nieuwe
dealer van Qwest Marine op Boot Holland
Al jaren is Jachtbemiddeling De Jong uit Wartena een vaste exposant
op Boot Holland. Tijdens de 32e editie van de beurs neemt dit bedrijf
een nieuw type boot mee uit de Qwest Marine-serie. Bijzonder
aan de aluminium boot is dat deze multi-inzetbaar is. De boten
van Qwest zijn namelijk geschikt voor verschillende doeleinden,
zoals cruisen, vissen en avontuurlijke vaartochten. Daarbij zijn
de vaartuigen gemaakt van twee tot en met vier millimeter dikke
platen. Dit zorgt ervoor dat de verschillende boten niet alleen licht
en handzaam zijn, maar ook sterk. Het brandstofgebruik is beperkt
en het aluminium is volledig recyclebaar. Daarnaast behoeven de
boten weinig onderhoud. Op Boot Holland toont de dealer onder
meer de Qwest Marine R450. De R-serie is de luxe serie van
Qwest. Deze Qwest R450 is dubbelwandig, zelflozend en kan tegen
een stootje. Boot Holland is van 9 tot en met 13 maart 2022 in WTC
Expo in Leeuwarden.
Jachtbemiddeling de Jong
+31 (0)58-2551362 | www.jachtbemiddelingdejong.nl

Axopar 22 T-Top en Sea Ray
SPX 230 OB in de race voor award
Ook de Axopar 22 T-Top en Sea Ray
SPX 230 OB zijn genomineerd voor
de European Powerboat of the Year
2022-award. De verkiezing kent vijf
categorieën: tot 8 meter, tot 10 meter, tot
14 meter, tot 20 meter en displacementjachten. Beide boten gaan de strijd aan in
de categorie tot 8 meter. Naast de Axopar
en Sea Ray zijn ook de Nordkapp RS
800C, Quicksilver 475 aXess en X-Shore
Eelex 8000 benoemd tot kanshebbers.
De deelnemers binnen deze categorie
worden beschouwd als instapboten.
Belangrijke aspecten hierbij zijn volgens de
jury: prijs-kwaliteitverhouding, eenvoudige
besturing, veiligheid en vervoer over de
weg per trailer. De jury maakt in januari
2022 de winnaar bekend. Voor vragen over

de Sea Ray SPX 230 OB kunt u terecht
bij Kempers Watersport in Aalsmeer en
Holland Sport Boat Centre in Amsterdam.
Alle bootmodellen van Axopar worden
in Nederland vertegenwoordigd door
Kempers Watersport. Meer informatie over
de verkiezing is te vinden op
www.powerboat-award.com.
Kempers Watersport
(Axopar en Sea Ray)
+31 (0)172-503000
www.kemperswatersport.nl
Holland Sport Boat Centre
(Sea Ray)
+31 (0)20-6947527
www.hollandsport.nl
Sea Ray SPX 230 OB
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