
YachtFocus Magazine 112 • www.yachtfocus.com nieuwe boten - gebruikte boten

Watersportnieuws | Sloepen en sportboten

Na vele jaren succesvol te zijn geweest 
met de St. Tropez 9.20 was het tijd voor 
vernieuwing bij Van Roeden Watersport. 
Een nieuwe, moderne versie van dit 
mooie schip kon niet uitblijven. Eigenaar 
Rian van Roeden vertelt: “We hebben 
goed geluisterd naar de eigenaars van de 
St. Tropez 9.20, maar hebben ook op- en 
aanmerkingen van potentiële kopers ter 
harte genomen. Om onze ideeën echt 
vorm te geven zijn we in samenwerking 
met een interieurarchitect tot een mo-

Rapsody Yachts presenteert haar nieuw-
ste model: de Rapsody R38. De boot met 
een lengte van 12 meter is een aanvul-
ling op Rapsody’s modellengamma die 
varieert van 9 tot en met 25 meter. De 
R38 is naast de normale besturing ook 
uitgevoerd met een joysticksysteem voor 
gemakkelijk manoeuvreren tijdens afme-
ren en ankeren. Een maximale snelheid 
van meer dan 45 knopen zal worden ge-
haald met twee Volvo Penta motoren die 
elk 300 pk leveren. Binnen bevindt zich 

Primeur op Boot Holland: 
St. Tropez 9.20 Cabin Cruiser II

Rapsody Yachts introduceert 
de nieuwe Rapsody R38

Boot Akkrum 
verkoopt Whaly 
440 New Classic
In het voorjaar van 2014 komt Whaly boten 
met een nieuw model, de “New Classic”. 
Een robuuste sloep met een elegant ka-
rakter. De eerste internationale  presentatie 
vond plaats op Boot Düsseldorf 2014. In 
Nederland zal de nieuwe Whaly op Boot 
Holland begin februari in Leeuwarden te 
zien zijn. De Whaly New Classic is speci-
aal ontwikkeld voor elektrisch varen en 
laat zich gemakkelijk voorstuwen. De vele 
comfortabele zitplaatsen in combinatie met 
genoeg opbergruimte staan garant voor 
heerlijke dagtochten. De Whaly New Clas-
sic kan ook goed gebruikt worden in com-
binatie met een benzine buitenboordmotor. 
De Whaly New Classic is leverbaar met of 
zonder stuurstand. De stuurstand wordt 
centraal in de boot geplaatst en de beno-
digde kabels worden onderdeks naar de 
motor gevoerd. Hierdoor gaat een minima-
le hoeveelheid leefruimte verloren als men 
kiest voor het comfort van een stuurstand. 
De in de romp geïntegreerde stootbeugel 
aan de achterzijde biedt bescherming aan 
de motor. Het onderhoudsarme karakter 
van polyethyleen kunststof zorgt ervoor dat 
het onderhoud en behoud van de sloep 
weinig tijd en inspanning vragen.

Boot Akkrum
T: 0566-651383
www.bootakkrum.nl

een tweepersoonsbed, een royale dou-
che en een riant toilet. Buiten zijn er een 
open keuken, twee custom made stoelen 
en twee verschillende grote zonnebed-
den voor drie personen om van de zon te 
genieten. Het jacht is volledig Dutch built 
volgens de laatste CE-normeringen.

Rapsody 
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dern concept gekomen. Vernieuwend, 
voortvarend, eigentijds, compleet én be-
taalbaar. Dat is het 2014-model van de 
St. Tropez 9.20.” Op Boot Holland 2014 
zal de nieuwe St. Tropez 9.20 in volle glo-
rie geïntroduceerd worden. De vanafprijs 
bedraagt € 115.000,-.
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