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Watersportnieuws | Sloepen en sportboten

De bekende sloepenwerf Damarin 
neemt twee nieuwbouw boten mee 
naar de HISWA te water. De eerste is 
de Damarin 640 MPV, waarbij de toe-
voeging MPV staat voor Multi Purpose 
Vessel. Het ontwerp is afgeleid van de 
traditionele vissersschepen die werden 
gebruikt bij de Noorse kust. De sloep 
heeft een overnaads uiterlijk en het on-
derwaterschip garandeert een comfor-
tabel vaargedrag, ook op ruw water. 
Met name het onderscheidende interi-
eur maakt van de Damarin 640 MPV 
een bijzondere boot. De achterkuip is 
hoog geplaatst voor optimaal vloerop-
pervlak en goed uitzicht. De voorkuip is 
verlaagd voor een ruime zithoogte onder 
de cabrioletkap. De andere boot die de 
werf uit Gouda zal tonen is het nieuwste 

Op 22 augustus heeft Sloepen Centrum 
Akersloot haar deuren geopend. Dit nieu-
we sloepencentrum heeft als doel een 
totaaloplossing te bieden voor de sloe-
penschipper van nu. Aan het roer staan 
twee ervaren, enthousiaste watersporters: 
Peter Berkhout en Han van der Vorst. Het 
tweetal zag het klimaat in de botenwereld 
veranderen en speelt hier op in. “De hui-
dige watersporter verwacht meer van zijn 
leverancier. Buiten de aankoop van een 
sloep zoekt hij ook naar een bedrijf dat 
hem kan ondersteunen bij de zorg om 
zijn kostbare bezit. Hierbij wordt gedacht 
aan onder meer schoonmaak, motor-
onderhoud en winterstalling.” Om hierin 
tegemoet te komen richtte het twee-
tal Sloepen Centrum Akersloot op, dat 
pal gelegen is aan het Alkmaardermeer. 
Naast de bootservice vindt men hier ook 
boten. Zo wordt een aantal sloepen-
merken vertegenwoordigd, zoals Wie-
desloep, Clever, Islander, van Zutphen,  
A-sloep, B&C Lifestyle Boats, Espevaer 
en Silverfish Lifeboats, en worden onder 
de naam Forty Rubberboten ook rub-
berboten in vijf verschillende maten en 
prijsklassen aangeboden. Daarnaast zijn 
er boottrailers in diverse uitvoeringen be-
schikbaar en kan met hier terecht voor 
winterstalling - zowel binnen als buiten - 
en voor onderhoud en reparatie van sloe-
pen en buitenboordmotoren.

Sloepen Centrum Akersloot
T: 0251-293049
www.sloepencentrum.nl  

Proefvaren met Torqeedo 
op de HISWA te water

Damarin met twee boten op de 
HISWA te water

Nieuw 
sloepencentrum 
in Akersloot

model: de Damarin Xtender 732. Deze 
tender vult het gat tussen de 640 MPV 
en de 840 Xtender. Zowel met hoge 
als lage snelheden heeft deze tender 
goede vaareigenschappen. Het geïnte-
greerde zwemplateau en de open spie-
gel zorgen voor een uitstekende instap 
en de rugleuning is een uitneembaar ge-
deelte zodat het zwemplateau nog beter 
bereikbaar is. Doordat de voorbanken 
verlaagd zijn, is er veel zithoogte onder 
de buiskap. Met de geringe breedte van 
2.55 m. en een gewicht van 1500 kg is 
de boot ook goed trailerbaar. Beide bo-
ten zijn te bezichtigen op stand W.14 op 
de HISWA te water.

Damarin Dutch Built Boats
T: 0182-515386, www.damarin.nl

Op de komende HISWA te water lanceert 
Torqeedo de nieuwe Torq Trac, een dash-
board van de boot getoond op de smart-
phone of tablet. Daarnaast kunnen be-
zoekers tijdens de beurs proefvaren met 
twee elektrische Torqeedo motoren. Aan 
de proefvaartsteiger op stand J.08 heeft 
De Stille Boot hiervoor twee boten klaar-
liggen. Rustig toeren kan met de Whaly 
440 New Classic sloep uitgerust met een 
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Torqeedo Cruise van 2.0 kW. Daarnaast 
ligt een moderne sportboot voorzien van 
een Torqeedo Deep Blue 80 PK motor. 
De Deep Blue is een uniek geïntegreerd 
aandrijfsysteem met een lithium accu-
pakket, regelelektronica en een digitaal 
dashboard. 

www.destilleboot.nl
www.torqeedo.com


