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Rapsody Yachts komt met een
nieuw model

De nieuwe Rapsody R32 is een feit. “Een
compleet jacht gebouwd voor snelheid en
klasse,” laat Diederik van Golen ons weten.
Het merk Rapsody, dat haar oorspong in
Heeg heeft, werd in 2008 verkocht aan een
Turkse eigenaar. In 2010 ging deze failliet,
waarna in 2011 de oorspronkelijke eigenaar van Rapsody Yachts het merk weer
heeft teruggekocht. Nu komt er weer een
nieuw model uit: de R32. Een Nederlands
product, want het bedrijf wil alle modellen
in Nederland laten bouwen. De nieuwe
Raspody is 9,68 meter lang en 2,88 meter
breed. Met een diepte van 0,85 meter is
het bereik van het model enorm. De tender

heeft een gestroomlijnde romp, een open
cockpit en een sterke turbo dieselmotor
onder het handgelegde teakdek. Daarnaast wordt de R32 gekarakteriseerd door
het gebruik van topkwaliteit materialen en
veel stijlelementen in roestvrij staal, chroom,
mahonie en teak. De spiegel van de Rapsody R32 is ontworpen voor een gemakkelijke instap. De maximum snelheid bedraagt
35 knopen. De nieuwe Rapsody R32 is te
koop vanaf € 295.000,- inclusief BTW.

Deze compleet uitgeruste aluminium
Smartliner boot heeft een waarde van ruim
€ 19.000,- euro. Biedingen kunnen van
te voren ook aangemeld worden via
Hein_Hoogduin@hotmail.com, penningmeester van The Fishing Dutchmen. Dit
kan tot zondagmiddag 10 november
12.00 uur. Dan sluit de bieding en wordt
de boot aan de hoogste bieder verkocht
tijdens de beurs in Utrecht. Het opgebrachte bedrag wordt vervolgens geschonken aan Stichting Opkikker. Meer
informatie over deze bootcombinatie is te
verkrijgen bij Beekman Watersport.

Hellemans Watersport is verhuisd van
Loosdrecht naar Maarssen. “Wij zitten
nu aan de Straatweg 60”, vertelt Diederik
Hellemans. “Een toplocatie met directe
toegang tot de Vecht.” Diederik: “Het
vaargebied is vele malen groter dan in
Loosdrecht. Wij hebben er meer ruimte
en kunnen onze klanten de mogelijkheid
bieden tot overdekte winterstalling. Tel
daar de vele restaurantjes, een brandstofstation en andere uitstekende voorzieningen in de directe omgeving bij op
en je hebt de ideale plek voor een watersportbedrijf.” Naast de gebruikelijke diensten zoals makelaardij en de verhuur van
sloepen en ligplaatsen biedt Hellemans
vanaf de nieuwe locatie uitgebreide servicediensten. “Wij ontzorgen. Het werk
nemen wij de klant graag uit handen.
Wij verzorgen het onderhoud, maken de
boot aan het begin van het seizoen vaarklaar en aan het eind van het seizoen zorgen wij dat de boot helemaal wordt nagekeken voordat hij de winterstalling ingaat.
Het is zelfs zo dat de klant ons kan bellen
of mailen als hij wil varen. Dan zorgen wij
dat alles klaarstaat.” De nieuwe locatie
biedt naast 440 m2 showroom en kantoorruimte ook 1.200 m2 winterstalling.
Daarvan is 500 m2 overdekt doordat een
groot deel van de buitenruimte onder een
brug ligt. Hellemans: “Voor die overdekte
stalling hoeven wij niet te investeren en
daardoor kunnen wij een prima overdekte
plaats aanbieden voor een veel lagere
prijs dan elders het geval is.” Hellemans
Watersport is ook dealer van een aantal
topmerken. Het bedrijf vertegenwoordigt
onder meer Van Wijk Sloepen, Moonday
Yachts, C900, Escape, MV Yachts en De
Stille Sloep.
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Beekman Watersport verkoopt
visboot voor goede doel

Tijdens de hengelsport en botenbeurs
in de jaarbeurs in Utrecht gehouden op
vrijdag 8 tot en met zondag 10 november wordt op de stand van Boatingworld
Beekman Watersport/The Fishing Dutchmen een compleet ingerichte aluminium
Smartliner visboot met Mercury motor
met Pega trailer per opbod geveild voor
het goede doel Stichting Opkikker. Het
ontwerp van deze visboot is een samenwerking tussen Beekman Watersport uit
Goes en het visblad Beet. Tal van sponsors zoals Beekman Watersport, Mercury
Marine, Pega boottrailers, Raymarine,
MDSI en nog vele anderen werkten belangeloos mee om deze boot uit te rusten en
daarnaast een aantrekkelijk assortiment
hengelsportmaterialen toe te voegen.
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