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Alumax in Meppel levert boten voor 
watertransport tijdens de Olympiade 

Quicksilver 
Activ 645 Cabin 
‘Motorboot van 
het Jaar 2012’

Nederlandse 
primeur van de 
nieuwe Mercury 150 
op HISWA RAI

Stoop Jachtbouw 
viert 20-jarig bestaan 
met Enkhuizensloep 
580 Tender

Wereldprimeur voor Barracuda op HISWA Amsterdam Boat Show

Brunswick toont aan dat er ook op 
het gebied van buitenboordmotoren 
verbeteringen mogelijk zijn. De nieuwe 
Mercury 150 is licht in gewicht en 
zuiniger geworden. Andere kenmerken 
zijn het lage brandstofgebruik, de zeer 
compacte vormgeving en krachtige 
prestaties. Ondanks zijn compactheid 
bevat de nieuwe Mercury 150 pk een 
3.0-liter en 4-cilinder-in-lijn configuratie 
die een enorm vermogen ontwikkelt. U 
vindt Brunswick op stand 04.220 van 
de HISWA Amsterdam Boat Show. 

Brunswick Nederland 
T: 020-5110011 
www.brunswick-marine.com

Stoop Jachtbouw was afgelopen 
maanden druk bezig met de ontwikke-
ling van een nieuwe Enkhuizensloep: 
de 580 Tender. De sloep is afgeleid 
van de succesvolle Enkhuizen 630 
Tender, maar is iets compacter. Door 
een uitgekiende indeling heeft deze 
kleinere variant wel bijna net zoveel zit-
ruimte als zijn grote broer. Vanwege het 
20-jarige bestaan heeft de jachtbouwer 
een speciale introductieversie van de 
tender samengesteld. De aanbieding 
bestaat uit een bijzonder rijk uitgeruste 
boot tegen een scherpe prijs, aldus 
Stoop Jachtbouw.  
Stoop Jachtbouw 
T: 0228-321385, www.enkhuizensloep.nl

De Barracuda beleeft haar wereldpri-
meur op de HISWA Amsterdam Boat 
Show 2012 van 6 tot en met 11 maart 
in de Amsterdam RAI. De Barracuda is 
de geheel nieuwe moderne weekend-
motorcruiser naar het unieke concept 
van Barracuda Yachts. De 7,5 meter 
lange moderne en oogstrelende cruiser 
biedt ruimte aan acht personen. De 
passagiers vinden comfortabele zit-
plaatsen in de ruime, vier meter lange 
open zelflozende kuip. De cabin onder 
het voordek bevat slaapaccommoda-
tie voor twee personen en een che-
misch toilet. De Barracuda is dankzij 
de uitgekiende en uitgebreid geteste 
vaareigenschappen uit te rusten met 

buitenboordmotoren van 10 pk tot 115 
pk. Voor € 39.500,- biedt het standaard 
instapmodel ‘modern betaalbaar vaar-
plezier’, aldus de bouwer. U vindt het 
volledig Nederlandse product tijdens 
de HISWA Amsterdam Boat Show op 
standnummer 07.402 in de Amstelhal. 

FunMaxx Enkhuizen verzorgt de ver-
koop van de Barracuda.

FunMaxx Enkhuizen 
T: 0228-317752, www.funmaxx.nl 
www.barracuda-yachts.nl

Tijdens het sportevenement de
Olympische Spelen in London, worden 
voor het transport over water boten 
van Alumax in Meppel ingezet. De 
aluminiumtenders Bullit en Bronson 
zijn door Water Chariots, dat exclusief 
het watertransport tijdens de Olympi-
sche Spelen verzorgt, verkozen boven 
andere inschrijvingen. De keuze viel op 

De Quicksilver Activ 645 Cabin heeft 
de prestigieuze prijs ‘Motorboot van 
het Jaar 2012’ in ontvangst mogen 
nemen. Deze prijs wordt jaarlijks 
uitgereikt door een jury bestaande 
uit experts van de bootmagazines 
Motor Boat & Yachting en Motor Boats 
Monthly. Deze experts hebben hiervoor 
alle innovatieve producten die het 
afgelopen jaar op de markt gebracht 
zijn getest en beoordeeld. De Quicksilver 
Activ 645 Cabin viel bij de jury in de 
smaak door het slimme design en de 
aandacht voor detail. Verder scoorde 
de boot hoge punten door de veelzij-
digheid in gebruik van de eethoek en 
loungeruimte en de mooie styling. 

Quicksilver 
www.quicksilver-boats.com

de Bullit en de Bronson door de sterke 
en lichte constructie. Daardoor zijn 
de tenders sneller en minder kwets-
baar. Alumax ontwikkelde de boten in 
samenwerking met Steeler Yachts uit 
Steenwijk.
Alumax CustomBoats 
T: 0522-242212, www.bullittenders.nl, 
www.bronson-marine.com


