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PB Watersport opent tweede vestiging in
Loosdrecht

Per 1 mei verhuisde PB Watersport naar de
nieuwe, grotere vestiging in Heeg, waar de
jachtmakelaar en dealer van Krezel boten
2400 m² aan het water tot zijn beschikking
heeft. Het bedrijf groeit door en eigenaar
Peter de Boer meldt dat er per 1 juli een
tweede vestiging van PB Watersport en
Krezel boten bijgekomen is. Deze nieuwe
locatie is te vinden in Loosdrecht. Het

bestaat uit 60m² kantoorruimte, 185 m²
showroom en 1500 m² buitenterrein en
beschikt over 100 m² aan ligplaatsen op
200 meter afstand. Krezel Loosdrecht zal
geleid worden door Johann Krijger, die ook
salonboten en Krezels gaat verhuren.
Krezel Loosdrecht
T: 035-3000172, www.krezel-loosdrecht.nl

Sea Ray kondigt samenwerking met
Weber Motor aan

Sea Ray heeft aangekondigd een
nieuwe sportbootserie met jet propulsion technologie aan haar assortiment
toe te voegen. Naar verwachting zal de
21-voeter al in de herfst van 2012 op de
markt gebracht worden, gevolgd door
een 24-voeter die kort daarna gelanceerd zal worden. Robert J. Parmentier,
voorzitter de Sea Ray groep licht toe:
“Als ’s werelds grootste marinemerk is
Sea Ray vooruitstrevend en een voorbeeld voor de branche. Onze doordachte vormgeving en productontwikkelingen en ons veelgeprezen dealernetwerk
maken het mogelijk boten met de beste
aandrijvingstechnologieën aan de markt

te leveren. We zijn ook erg trots op
ons exclusieve partnerschap met de
gerenommeerde Duitse motorfabrikant
Weber Motor die de viertaktmotoren en
staalaandrijvingen voor de nieuwe Sea
Ray modellen zal verzorgen.” Christian
Weber van Weber Motor beschrijft de
voordelen van de krachtenbundeling
met Sea Ray als volgt: “Dit exclusieve
partnerschap brengt het beste van de
Duitse engineering en de Amerikaanse
vindingrijkheid samen.”

Retroboat komt
naar Hoorn met
nieuwe Retro Fun
Retroboat introduceert op de
Gebruikte-Botenbeurs in Hoorn de
nieuwe Retro Fun, een sportief gelijnde
aluminium sportboot met een praktische indeling en bijzonder goede
vaareigenschappen. Ron Pronk van
Retroboat legt uit: “De stijgende vraag
naar trailerbare aluminium motorboten
en het huidige aanbod aan modellen,
heeft ons doen besluiten een nieuw
model op de markt te brengen.
Een model met vertrouwde klassieke lijnen (de retrostijl) maar ook een
hedendaagse eigenzinnige uitstraling,
mede dankzij het gebruik van aluminium. Daarbij is aluminium duurzaam,
sterk, onderhoudsvriendelijk en licht in
gewicht, allemaal eigenschappen die
dit materiaal erg populair bij de bootliefhebbers maken.” De boot stuurt
strak, accelereert snel en ligt stabiel
in het water. Bovendien heeft de boot
diverse vernieuwende details. Zo zijn
de kuipvloer en het dek op een unieke
wijze afgewerkt waarbij gekozen is
voor aluminium voorzien van een
teakmotief. Uitgerust met een Mercury
motor van 115 pk is de 6.5 meter lange
boot goed voor een snelheid van
70 kilometer per uur. De Retro Fun
wordt standaard afgeleverd met
stoelen, kussens, navigatieverlichting
en voldoende afsluitbare opbergmogelijkheden en is verkrijgbaar vanaf
€ 25.000,- inclusief BTW exclusief
motor.
Retroboat
T: 0229-540524
www.retroboat.nl

Brunswick Nederland
T: 020-5110013
www.searay.com
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