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Vanaf 2013 zullen alle modellen van 
Damarin niet meer de merknaam  
Grand Coast meekrijgen, maar alleen de 
werfnaam: Damarin. Deze naamswijziging 
heeft diverse redenen. De werf merkt dat 
vrijwel iedereen die een sloep, tender, 
cruiser of daysailer vaart van de werf al 
voornamelijk de naam Damarin gebruikt. 
Daar komt bij dat diverse potentiële klan-
ten de werf vroegen waar de boten van-
daan komen. Damarin is trots op haar 
volledig Nederlands producten die ge-
heel in eigen huis ontwikkeld, gebouwd 
en verkocht worden. Met de naamswij-
ziging wil zij dit duidelijker aangeven.  
De leus “Dutch built boats” onder het logo 
moet dit extra verduidelijken. Tot slot zal 
de wijziging bijdragen aan de naamsbe-
kendheid en merkherkenning, ook in het 
buitenland. Op het moment worden met 
name in Zwitserland veel sloepen van Da-
marin verkocht, de werf heeft hier sinds 
2011 ook een importeur. De huidige mo-
dellijn omvat de Damarin 410, 582, 640 
MPV, 640 Cabin, 840 Xtender, 840 Crui-
ser en de 19 en 21 Daysailer. De Damarin 
732 Xtender is momenteel volop in ont-
wikkeling. Deze moet het gat vullen tus-
sen de 640 MPV en de 840 Xtender. De 
eerste exemplaren zijn al verkocht en zul-
len in de zomer van 2013 te water gaan.

Damarin  
T: 0182 515386 
www.damarin.nl

Sportbotenproducent Boston Whaler 
introduceert een nieuwe lijn bestaan-
de uit de Boston Whaler 230 Vantage 
en de Boston Whaler 270 Vantage.  
Boston Whaler, van oorsprong bekend 
door de onzinkbare visboten, introduceert 
nu met deze ‘Dual Console Boats’ een se-
rie boten die vooral geschikt zijn voor ont-
spannen cruisen en watersportuitjes met 
familie en vrienden, maar ook voor seri-
eus vissen. De Vantage biedt de perfecte 
balans tussen comfort, gemak en luxe, 
aldus Boston Whaler. Daarbij is er ook 
aandacht geschonken aan de duurzaam-
heid en veiligheid van de boten. Eén van 
de meest opvallende nieuwe elementen 

Het gerenommeerde sloepenmagazine 
Godevaert is overgenomen door  
YachtFocus. Voorin dit nummer staat 
daarover een artikel bij ons Watersport-
nieuws. In het redactionele tijdschrift 
Godevaert komt een kleine rubriek met 
gebruikte sloepen te koop. Daar kunt 
u ook uw sloep in te koop aanbieden. 
Wie nu zijn sloep te koop aanbiedt op  
YachtFocus.com, komt éénmalig gratis 
in het eerste nummer van Godevaert, 
dat we uitbrengen en presenteren op de 
HISWA in de RAI. Dit extraatje bieden we 
bovenop het reguliere adverteren waarbij 
uw advertentie vier maanden online staat 

op de Vantage zijn de comfortabele zit-
plaatsen. Zo is er onder andere een com-
fortabele loungestoel, die in verschillende 
posities verstelbaar is. Watersportlief- 
hebbers kunnen genieten van de  
wakeboardbeugels en een boarding-
ladder voor op de boeg. Vissers heb-
ben genoeg bergruimte om vistuig, 
kleding en accessoires op te bergen.  
De 230 Vantage is van 19 tot en met 
27 januari 2013 te bezichtigen op  
Boot Düsseldorf.

Kempers Watersport  
T: 0172-503000 
www.kemperswatersport.nl

Grand Coast 
wordt Damarin

Boston Whaler introduceert 
Vantage serie met Dual Console

Een cadeau voor wie nu zijn sloep 
verkoopt

op onze site YachtFocus.com én één-
malig in het eerstvolgende nummer van 
YachtFocus Magazine geplaatst wordt. U 
adverteert al voor € 39,95. Kiest u voor 
een extra grote advertentie dan komt uw 
advertentie ook extra groot in Godevaert.
Om te profiteren gebruikt u de bon
op pagina 32 van dit blad of - nog 
sneller - geeft u uw sloep online op via
YachtFocus.com. Let alstublieft op de
sluitdatum, deze is 15 januari. 

Godevaert 
T: 020-4560995 
www.godevaert.nl
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