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Voor rolstoelen
aangepaste
SK-Vlet gedoopt

strak gemaakt en is de mal klaar. Hiermee staat de eerste complete boot in de
werkplaats. De motor is ingebouwd en de
teakdekken zijn prefab gemaakt. De hele
maand juni was gereserveerd voor de afbouw van de tender en begin juli moet de
eerste boot varen. Groot voordeel bij de
bouw van de Damarin 732 Xtender is de
uitbreiding van de werkplaats. Na vijf jaar
heeft de werf de benodigde vergunning
kunnen bemachtigen en is de uitbouw in
gang gezet.

In Langweer is een aangepaste SK-Vlet
officieel gedoopt. Aan boord van de stalen vlet van acht meter, genaamd ‘Vrouwe
Johanna’, is plaats voor drie elektrische
rolstoelen en zeven passagiers. De Edwin
Stichting uit Langweer is de nieuwe eigenaar en gaat met de SK-Vlet tochten
met gehandicapten maken. De SK-Vlet is
voorzien van een elektrische/hydraulische
schaarlift en een speciale deur in de romp,
zodat de rolstoelers gemakkelijk bij zowel
lage als hoge steigers van en aan boord
kunnen komen. De vaarbeleving in een
boot van acht meter is intenser – dichter bij
het water - dan bij een tocht op een grote
rondvaartboot. Toch is deze vlet stabiel
door zijn vorm en relatief hoge gewicht,
omdat hij van staal gemaakt is. SK-Jachtbouw uit Sneek heeft de vlet gebouwd en
Vetus heeft de productsystemen voor dit
project scherp aangeboden. De bedrijven
werken graag mee aan maatschappelijke
projecten en vinden het belangrijk dat watersport voor iedereen toegankelijk is.

Damarin
T: 0182-515386, www.damarin.nl

SK-Jachtbouw
T: 0515-418050, www.sk-jachtbouw.nl

Eerste Damarin 732 Xtender in
aanbouw

Het schiet al op met de bouw van de
nieuwe Damarin 732 Xtender. Begin januari is het Damarin-team begonnen met
de plug van het interieur, inmiddels is dit

De nieuwe Asloep bij Jachthaven Achterbos

Sinds kort is de Asloep verkrijgbaar bij
Jachthaven Achterbos in Vinkeveen.
De standaarduitvoering is mooi gelijnd,
compleet en wordt voor een betaalbare
prijs vaarklaar afgeleverd. De Asloep is
gebouwd van hoogwaardig polyester. De
sloep wordt voorzien van een Mitsubishi
Craftsman 16 pk 2 cilinder dieselmotor.

Een mooie luxe kussenset met zonnedek, afsluitbare bakskisten, koelkist,
verlaagde vloer, dikke rubberen stootrand, RVS beslag en verlichting geven
deze stoere sloep een mooie uitstraling.
Naast de standaardopties worden ook
klantspecifieke opties aangeboden. De
sloepencollectie bestaat uit de Asloep
650 en de Asloep 540. Het 540-model
wordt uiterlijk verwacht in augustus
2013. Beiden sloepen hebben een uniek
karakter. Op de Asloep 650 is een zee
van ruimte gecreëerd om heerlijk te ontspannen en te loungen op het water. De
Asloep 650 is verkrijgbaar vanaf
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€ 19.900,-. De prijs van de kleinere
Asloep 540 is nog niet bekend.
Asloep
T: 0297-212260, www.achterbos.com

nieuwe sloepen/sport | 73

