Watersportnieuws | Sloepen en sportboten

Nieuwe Primeur sloepen te zien
op HISWA te water

De nieuwe Primeur sloepen en tenders
kenmerken zich door de praktische
mogelijkheden en de goede vaareigenschappen, zo laten de dealers ons weten. Zo is het bij de 600 en 700 modellen
mogelijk om de achterbank te verstellen.
Hierdoor is er voor iedere bestuurder
een ideale zitpositie te creëren. Daarbij
is er een ruime kuip voor veel comfort en
opbergruimte en is een makkelijke instap
vanaf het zwemplateau mogelijk. Het
onderwaterschip is zo ontworpen, dat
er ook snel gevaren kan worden. Daarbij zijn de boten ook stabiel. De model-

len zijn naar smaak in te richten als het
gaat om kleurstelling en afwerking. Voor
de romp en kuip kan men kiezen uit elke
RAL-kleur en ook de kleur en uitvoering
van de cabrioletkap en kussenset worden aangepast naar de wensen van de
eigenaar. De sloepen zijn te bezichtigen
op stand W.10 van de HISWA te water,
van 2 tot en met 7 september in Amsterdam.
Hellas Watersport
T: 0297-320764
www.hellaswatersport.nl

Sloepenkade op
Gebruikte-Botenbeurs in Hoorn

Mulder Shipyard
bouwt luxe
tender van
16 meter
Vripack, Omega Architects en Mulder
Shipyard kondigen een ruim 16 meter
lange tender aan: de nieuwe Bellagio.
Volledig van aluminium, extreem elegant
en een duidelijk Vripack ontwerp. De tender is gebouwd en gepresenteerd met
het ‘Built by Mulder’ label van de gerenommeerde werf Mulder Shipyard. “Alle
elementen voor de Bellagio zijn zeer
zorgvuldig gekozen”, aldus Pim Dijksman
van de Vripack Design Studio. ”De boot
heeft een enorm lang voordek, een relatief smal en laag stuurhuis en een elegant
uitgelijnd achtersteven. De sportwagens
die gebouwd zijn in de periode tussen
1920 en 1940 waren inspiratiebron voor
dit ontwerp.” Het interieur van het jacht
is rustig maar elegant en kan uitgevoerd
worden met zowel twee als drie slaapvertrekken. Naast de hutten heeft ze een
ruime salon en een luxe badkamer. Het
stuurhuis heeft een volledige bar en een
perfecte lounge mogelijkheid dichtbij het
achterdek. Op het voordek is een tweede
buitenlounge gecreëerd om tijdens de
warme momenten comfortabel te kunnen vertoeven. Het buitengevoel tijdens
het besturen wordt vergroot wanneer de
zijramen zakken en het dak iets omhoog
gelift wordt. De Bellagio is volledig in Nederland ontworpen en gebouwd.
Mulder Shipyard
T: 071-5612325
www.jachtwerfmulder.nl

De Veermanskade op de GebruikteBotenbeurs, die van 22 tot en met 24
augustus in Hoorn gehouden wordt, is
wederom omgedoopt tot sloepenkade.
Gebruikte sloepen en tenders in alle
soorten en maten leggen hier aan voor de
verkoop. Niet alleen dealers tonen er hun
waren, ook particuliere verkopers hopen
op deze beurs een nieuwe eigenaar voor

hun goed onderhouden boten te vinden.
Toegang tot de beurs is gratis. Meer over
deze beurs kunt u lezen op pagina 32 en
140 van dit magazine.

Gebruikte-Botenbeurs Hoorn
T: 020-4560995
www.gebruiktebotenbeurs.nl

YachtFocus Magazine 118 • www.yachtfocus.com nieuwe boten - gebruikte boten

nieuwe sloepen/sport | 79

