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Nieuwe Bavaria Sport 31 maakt Bavaria 
Sport Serie compleet

Interboat 
introduceert de 
Intender 640 met 
eindejaarsbonus

Holland Sport Boat Centre dealer van A.G.A. Marine

Bavaria Yachtbau, de werf uit het Duitse 
Giebelstadt, introduceert een nieuw 
model: de Bavaria 31 Sport. De Bavaria 
Sport 31 vult de ruimte tussen de 28 
Sport en de 34 Sport. De Sport Serie 
van Bavaria is nu compleet en biedt 
sportboten van 28 tot en met 43 voet. 
Net als zijn voorgangers is de nieuwe 
31 in samenwerking met BMW De-
signworks USA ontworpen. De eerste 
Bavaria 31 Sport is vanaf begin decem-
ber 2011 in de showroom van Jansma 
Jacht BV, de importeur/dealer voor de 
Bavaria motorboten, te bewonderen. 
Typerend voor de Sport Serie is het 
ruimteaanbod boven- en benedendeks, 
het dynamische lijnenspel en de goede 
vaareigenschappen. Ook de nieuwe 31 
krijgt al deze eigenschappen mee. Het 
bijzondere aan de 31 Sport zijn de vier 
vaste slaapplaatsen. Twee slaapplaat-
sen bevinden zich voorin en twee in de 
mid-cabin. Doordat het bed voorin is 
gepositioneerd, ontstaat er geen schei-
dingswand in het interieur en voelt het 

jacht buitengewoon groot aan. Ook de 
stahoogte van circa 1.90 meter draagt 
hieraan bij. Verder bestaat het interieur 
uit een royale kombuis met koelkast en 
ceramisch kooktoestel een natte cel en 
een ruime salonbank met tafel. Het inte-
rieur biedt talrijke opbergmogelijkheden.
Aan dek is er aan stuurboord het dash-
board met stuurstoel. Aan bakboord 
is er een royale U-zit met optioneel 
een speciaal ontworpen omklapbare 
rugleuning om een uiterst comfortabele 
navigatiezit te creëren. Op het ach-
terdek is een zonnedek met eronder 
een grote bergruimte. Achterop is een 
geïntegreerd zwemplateau met houten 
dek te vinden. Optioneel kan er ook een 
verlengd zwemplateau geleverd wor-
den. De Bavaria 31 Sport is al leverbaar 
vanaf € 117.691,- incl. BTW met twee 
Mercruiser benzinemotoren van 260 pk 
per stuk. 

Jansma Jacht BV 
T: 0515-433390, www.jansmajacht.nl

Interboat uit Loosdrecht heeft een 
nieuw vlaggenschip geïntroduceerd: 
de Intender 640. Een mooie aanvulling 
op de bestaande Intenderserie, aldus 
de sloependealer. Mooi van lijn, zeer 
comfortabel, een uitgebreide stan-
daarduitrusting en volledig handge-
maakt op de eigen werf in Zwartsluis. 
Interboat geeft aan steeds een stapje 
hogerop te gaan, op één punt na: de 
prijs. De Intender 640 zit in een aange-
naam prijssegment. De introductieprijs 
voor de zeer uitgebreide standaard-
uitvoering is € 37.550,-. Daarnaast 
geeft Interboat tot eind december – als 
eindejaarsbonus - 10% van de waarde 
van de standaarduitvoering aan extra’s 
cadeau.  
 
Interboat
T: 035-5827425, www.interboat.com

Sinds kort heeft Holland Sport Boat 
Centre twee merken aan haar aan-
bod toegevoegd. Namelijk Sea Ray, 
waarover u op pagina 106 meer kunt 
lezen, en A.G.A. Marine. Het exclusieve 
rubberboot merk A.G.A. Marine bestaat 
momenteel uit een drietal modellen in 
een range van 5,5 meter tot en met 7,5 
meter. Holland Sport Boat Centre is 
exclusief importeur en dealer voor 
Nederland. De in Polen gebouwde 
boten kenmerken zich door de luxe 

uitstraling gecombineerd met com-
fort en goede vaareigenschappen.  In 
januari introduceert A.G.A. Marine op  
Boot Düsseldorf de 750 Spirit, momen-
teel de grootste boot in de lijn. Zie voor 
meer informatie de website van Holland 
Sport Boat Centre of bezoek de show-
room waar al enkele modellen van 2012 
klaarstaan.

Holland Sport Boat Centre
T: 020-6947527, www.hollandsport.nl
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