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MERCURY SPORT JET OPTIMAX 200 IS NU CE-GEKEURD

COSTER YACHTS KOMT MET EERSTE ONTWERP

De Mercury Sport Jet, een motor geba-
seerd op de gerenommeerde OptiMax 
Direct Injection technologie, werd 
recent CE-goedgekeurd. Met deze 
bevestiging kan deze motor toegepast 
worden in de pleziervaart. De Mercury 
Sport Jet is een geschikte krachtbron 
voor gebruik in ondiep water. Dankzij 
het unieke ontwerp biedt de Mercury 
Sport Jet een ongeziene wendbaar-
heid. Zonder schroeven of staartstuk-
ken die kunnen vastraken kan de boot 
in alle wateren varen waar buitenboord 
of sterndrive modellen moeten pas-
sen. Daarbij brengt de Mercury Sport 
Jet met z’n 200 pk de passagiers niet 
alleen in een mum van tijd naar de 

viswateren, maar biedt deze hen een 
overschot van kracht om te waterskiën 
of andere watersporten te beoefenen. 
Niet alleen zorgt deze krachtbron voor 
een zekere start bij het eerste contact, 
zeer beperkte uitlaatgassen en een 
uitermate laag brandstofverbruik, maar 
ook voor weinig zorgen rondom het on-
derhoud en een overschot aan power.
Zo belooft Mercury. Bovendien heeft de 
Mercury Sport Jet een zelf drainerend 
koelsysteem waardoor men minder 
werk heeft aan de wal en meer plezier 
op het water.

Brunswick Marine
T: +32 087323411, www.brunswick-marine.com

“Dit ontwerp is geboren uit passie en 
liefde voor het vak,” aldus bouwer 
Arjan Coster. Coster zat altijd graag op 
het water, maar kwam vaak in omstan-
digheden terecht waarbij de schepen 
waarmee hij vaarde tegenvielen. De 
vaareigenschappen en veiligheid kon-
den volgens Coster verbeterd worden. 
Daarbij heeft hij in de jaren waarin hij 
als allround monteur werkte diverse 
zaken verkeerd zien gaan en schepen 
uit zien varen waarvan hij wist dat dit 
eigenlijk niet kon. Hij besloot als reactie 
hierop zelf een schip te bouwen. Een 
schip dat geen afgeleide is van wat 
er al rondvaart of verdergaat op een 
al bestaand ontwerp. Coster: “Het 
moest een stijlvolle uitstraling hebben. 
Iets wat opvalt, met betere vaareigen-
schappen in slechte omstandigheden, 
uitgevoerd met betrouwbare techniek 
en ongeëvenaarde veiligheid. Dat alles 
zodat de watersportliefhebber echt 
zorgeloos op het water kan verblijven 
en niet terug hoeft naar de haven als het 
weer omslaat. Dit eerste schip van mijn 
bedrijf Coster Yachts is het resultaat.”  

Het compleet afgeschuimd dubbel-
wandig uitgevoerd schip geeft volgens 
Coster met haar sublieme vaareigen-
schappen en een rompvorm waarmee 
het door de golven zal snijden een 
gevoel van veiligheid. Zelfs bij zware 
golven is de deining geminimaliseerd. 
De bouwer is ervan overtuigd een schip 
af te leveren voor een zeer betaalbare 
prijs in vergelijking met andere sche-
pen van deze omvang en klasse. Deze 
primeur bevat mooie ronde vormen die 
vloeiend in elkaar overlopen. Vanaf de 
voorzijde heeft het een futuristische uit-
straling, maar vanaf de achterzijde een 
klassieke lijn. Het schip heeft een bin-
nenverblijf met luxe badkamer met een 
stahoogte van over de 2 meter. Coster 
hoopt met dit schip een nieuwe stijl 
custom build schepen te introduceren 
die de lat hoger legt voor toekomstige 
modellen. Coster: “U heeft misschien 
een droom, wij hebben het gebouwd.”  
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