
Nieuws: Sloepen, Sportboten & Ribs
YachtFocus Magazine 95 - september 2012

YachtFocus Magazine 95 • www.yachtfocus.com nieuwe jachten - gebruikte jachten nieuwe sloepen/sport | 97

Hellas Watersport introduceert 
de Poseidon King Fisher serie

Op de HISWA te water introduceert 
Hellas Watersport de nieuwe Poseidon 
modellen op de Nederlandse markt. Het 
gaat om de King Fisher 570, 650 en 720; 
stoere en snelle vrijetijdsboten met een 
compacte kajuit, die alle ruimte bieden 
voor een weekendje weg. Ideale boten 
voor een vistocht op de Nederlandse 
meren en kustwateren. De 570 is geschikt 
voor buitenboordmotoren tot 115 pk, de 

650 tot 150 pk en de 720 tot 250 pk. De 
720 is ook leverbaar met inboard diesel-
motoren tot 250 pk. Alle Poseidon King 
Fisher modellen zijn standaard voorzien 
van een kooktoestel en een slaapcabine 
met tweepersoons bed. De 650 en 720 
beschikken daarnaast over een spoelbak, 
toilet en douche; bij de 570 is dit een 
optie. Een koelkast is op alle modellen 
als optie leverbaar. De Poseidon 650 kan 
in Weekend-uitvoering een slaapplaats 
bieden aan vier personen. De King Fisher 
modellen worden standaard geleverd 
met ramen van gehard glas in plaats van 
kunststof. Hellas Watersport is tijdens de 
HISWA te Water te vinden op stand D8.

Hellas Watersport
T: 0297-320764, www.hellaswatersport.nl

Bénéteau Barracuda 7: snelheid en 
comfort

Een jaar geleden werd de nieuwe  
Barracuda lijn geïntroduceerd. De 
Barracuda 9 is, mede door de buiten-
boordmotor die staat voor snelheid en 
comfort, een succes geworden in Scan-
dinavië en in de USA tot aan landen 
rondom de Middellandse Zee. Vanaf 
september wordt de serie aangevuld 
met de nieuwe Bénéteau Barracuda 7.
Voor de Barracuda 7 is een nieuwe 

romp ontwikkeld met een geprofileerde 
tulp-vormige boeg, een stijlvolle en 
ruime stuurhut en een dek lay-out vol 
slimme oplossingen. Met een enkele 
buitenboordmotor van 150 pk is de Bar-
racuda 7 in staat snelheden te bereiken 
tot 35 knopen. Hiermee is een groot 
actieradius gegarandeerd. Het interi-
eur is modulair ontworpen waardoor er 
ruimte is voor een bank maar ook voor 
een keuken met een koelkast, fornuis 
en bergruimte. De Bénéteau Barracuda 
7 zal deze maand zijn wereldpremière 
op de HISWA te water beleven.

Beneteau Barracuda
www.beneteau-outboard.nl

Interboat en Esthec scoren met innovatie
Esthec en Interboat ontwikkelen en  im-
pliceren een nieuwe aanbrengmethode. 
Op de Intender 640 pronkt namelijk een 
nieuwe variant van het Esthec dek, aan-
gebracht met de innovatieve ‘Inmould’ 
methode. Met deze nieuwe methode 
wordt het dek direct in de mal van het 
dek bevestigd. Dit houdt in dat het dek 
een deel van de constructie wordt. 
Dankzij de nieuwe aanbrengmethode 
ontstaat er een betere hechting van het 

materiaal. Daarnaast neemt het totale 
gewicht af en wordt voorkomen dat er 
lucht tussen romp en dek wordt ingeslo-
ten. Het materiaal is onderhoudsarm en 
zorgt voor antislip onder alle weersom-
standigheden. Daarbij draagt het nieuwe 
dek eraan bij dat de Intender sneller en 
efficiënter gebouwd kan worden. De 
moderne tender van Interboat kan gele-
verd worden met twee kleuren Esthec, 
in verschillende designs.

Interboat
T: 035-5827425, www.interboat.com

Highfield op  
HISWA te water 

Het Australische tendermerk Highfield 
is sterk vertegenwoordigd met alumi-
nium RIB’s tijdens de HISWA te water in 
Amsterdam. Highfield is al een bekend 
merk in Australië, Nieuw-Zeeland, 
Amerika en Canada. Aluminium boten 
zijn daar al jaren in trek vanwege het 
lage gewicht en sterke constructie. Op 
de HISWA-beurs probeert het merk de 
bekendheid in Nederland te vergroten. 
Tijdens het evenement zullen twee 
Highfield RIB’s actief aanwezig zijn tij-
dens de wateractiviteiten die plaatsvin-
den op het water rondom het Adventure 
Island, op standnummer D20. De klein-
ste 3-persoons Ultra Light240 met een 
gewicht van 24 kg en een 6-persoons 
Classic 340 met een gewicht van 56 kg 
helpen de organisatie en deelnemers 
tijdens de leuke activiteiten die op het 
water worden georganiseerd. De boten 
worden uitgerust met respectievelijk  
2.5 pk en 8 pk Yamaha buitenboord-
motoren. Daarnaast ligt er een grotere 
Ocean Master 460 volledig uitgerust 
met een 70 pk Yamaha motor als  
demonstratieboot klaar. Geïnteresseer-
den kunnen voor een demonstratie een 
afspraak maken met importeur Poel-
mans Road & Marine die de Benelux 
bedient. 

Poelmans Road & Marine
T: 06-53173603, www.poelmansboten.nl


