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Poelmans road&marine importeur Highfield boten
Poelmans road&marine is per 1 maart 
2012 aangesteld als de importeur en 
distributeur in Nederland en België van 
het vooraanstaande merk Highfield 
uit Australië. De Highfield serie biedt 
lichtgewicht tenders (bijboten) voor 
motorjachten, zeiljachten en traditio-
nele schepen. Edward Poelmans van  
Poelmans road&marine:  “De boten 
worden veel gebruikt door jachtver-
huurbedrijven over de gehele wereld 
vanwege hun betrouwbaarheid en 

minimale kans op beschadigingen door 
onervaren gebruik. Naast het nuttige 
gebruik is het ook gewoon heel leuk 
om met een Highfield te mogen varen. 
Met gedrevenheid weten de Highfield 
ontwikkelaars het beste te presenteren 
op het gebied van aluminium tenders.”  
Poelmans road&marine zoekt nog 
uitbreiding in het dealernetwerk. 
 
Poelmans road&marine 
T: 0486-454927, www.poelmansboten.nl 

Kuysten Watersport neemt de 
distributie van Uttern in Benelux op zich

B&C onthult zijn  
Nouveau sloepenlijn

Nieuwe Beneteau 
Barracuda leverbaar

Sinds 1 maart 2012 heeft B&C Life-
style Boats de Nouveau lijn aan haar 
bestaande sloepencollectie toege-
voegd. De totale lijn van B&C heeft 
de volgende benamingen gekregen 
(in volgorde van luxe en uitvoering): 
Nouveau, Avantgarde en Excellent. De 
Nouveau is de nieuwste telg van de 
familie. De uitvoering onderscheidt zich 
doordat de sloep voor een betaalbare 
prijs een vaarklaar, prachtig gelijnde 
en complete sloep is, aldus dealer 
Jachthaven Achterbos. De Nouveau is  
gebouwd van hoogwaardig polyester.  
De sloepen collectie bestaat uit de 
B&C 707, B&C 808 en B&C 825. Alle 
sloepen hebben een uniek karakter. U 
vaart al in een B&C 707 Nouveau vanaf 
€ 35.900,- 

B&C Lifestyle Boats 
T: 0297-212260
www.jachthavenachterbos.nl

Een jaar na de eerste aankondiging is 
de Beneteau Barracuda 9 nu leverbaar. 
Met de Barracuda betreedt Beneteau 
een nieuw segment, waarbij extra 
ruimte aan dek, veiligheid op open zee, 
betaalbaarheid, de gelegenheid om te 
overnachten en de mogelijkheid om 
buiten te sturen centraal in het ontwerp 
staan. Daarnaast biedt de cockpit de 
mogelijkheid binnen te sturen bij slecht 
weer of om heerlijk te genieten van het 
varen in het vroege voorjaar of het late 
najaar. De Barracuda is volledig ont-
worpen om actief te genieten van een 
langer vaarseizoen. Onder het voordek 
is een tweepersoonsbed en een afsluit-
bare sanitaire ruimte gesitueerd, terwijl 
in de cockpit zitruimte is voor vier vol-
wassenen. De prijzen van de Beneteau 
Barracuda beginnen bij € 59.860,-.
 
Beneteau Outboard
www.beneteau-outboard.nl

Brunswick Marine heeft besloten de 
distributie van het bootmerk Uttern 
voor de regio Benelux toe te kennen 
aan Kuysten Watersport. Uttern is 
sinds jaren een gerenommeerd merk 
in de Scandinavische landen. De hoge 
afwerkingsgraad en de ver doorgedre-
ven aandacht voor de veiligheid maken 
dit product uitermate geschikt voor de 
Benelux-markt, aldus Kuysten Water-
sport. In 2011 werden twee modellen 

aan de range toegevoegd. De D62, 
een dagcruiser versie en de T62, een 
bowrider model. Het huidige modeljaar 
lanceert Uttern eveneens twee nieuwe 
modellen, de S62 en de S49. Deze mo-
dellen met middenconsole maken de 
lijn compleet en zijn een bewijs dat de 
trend van vernieuwing onverminderd 
wordt voortgezet.
Kuysten Watersport  
T: 0416-272853, www.kuysten-watersport.nl

Delta Watersport 
benoemd tot 
importeur van 
Marinekart boten 

Delta Watersport is met ingang van 
1 februari van dit jaar benoemd tot 
importeur van Marinekart boten voor 
Nederland en België. Hierbij vraagt de 
nieuwe dealer direct aandacht voor de 
Marinekart 338. Deze zeer lichte boot 
is opgebouwd uit panelen van een 
sandwich-schuimconstructie. Door 
injectie van het kunsthars onder vacu-
umtechnologie met hoge temperaturen 
wordt een waterdichte constructie 
verkregen. Het gewicht van de boot 
met besturing is slechts 55 kilogram 
waarmee de boot makkelijk op het 
dak van een auto te vervoeren is. Er 
kan een viertakt buitenboordmotor van 
maximaal 10 pk worden gemonteerd 
die de boot een snelheid geeft van 
ongeveer 40 kilometer per uur. Uiter-
aard kan ook voor een lichtere motor 
worden gekozen.
 

Delta Watersport 
T: 0111-672874
www.deltawatersport.nl


