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Na de succesvolle introducties van de 
Antaris Fifty5 en Sixty6 volgt nu de lan-
cering van de Antaris Seventy7. Einde-
lijk laat de werf meer los over de nieuwe 
boot die tot op heden gehuld werd in 
mysterie. De nieuwe ruim 8 meter lange 
Antaris heeft een vergelijkbare vormge-
ving dan zijn kleinere broers maar is toch 
geheel vernieuwend in een SE (Sport) 
en een Cabin uitvoering, zo laat de 
werf weten. De Antaris Seventy7 SE, 
de open versie, is een sportief ogende 

Damarin start 2015-upgrade voor de 732 Xtender

Mysterieuze Antaris Seventy7 op 31 oktober onthuld

boot en is geschikt om zowel rustig als 
snel (sportief) te varen. De 2-persoons 
zitbank en besturing zijn in het midden 
van de boot gepositioneerd. Standaard 
wordt de boot voorzien van een Vetus 
27 pk 3-cilinder dieselmotor. Andere 
merken en motorisering tot 200 pk zijn 
leverbaar waardoor het mogelijk is om 
te wakeboarden of te waterskiën. Ook 
de Antaris Seventy7 Cabin is een mo-
dern en sportief vormgegeven boot. De 
afsluitbare kajuit wordt uitgevoerd met 

een rondzit die door een eenvoudige 
handeling omgeturnd kan worden tot 
een 2-persoons bed. De kajuit is verder 
voorzien van een kombuis en een toi-
letruimte. De vaste raampartij en hoge 
spray hood maken het mogelijk om on-
der alle weersomstandigheden droog 
te varen. De Antaris Seventy7 is vanaf 
31 oktober 2014 te bezichtigen. In het 
volgende YachtFocus Magazine leest u 
meer over deze bijzondere boot. 

Antaris Boats
T: 0514-596270
www.antarisboats.com

Het najaar is altijd een mooi moment voor 
nieuwe ontwikkelingen, zo laat Damarin 
ons weten. Op het moment werkt de werf 
uit Gouda aan een nieuwe 732 Xtender 
die er net iets anders uit zal zien dan haar 
voorgangers. Zo wordt er nu een polyester 
binnenschaal voor de toiletruimte gebruikt. 
Ad van Dam legt uit: “Dat is niet alleen hy-
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giënischer, maar ook praktischer en mooi-
er. Zo kunnen de kasten en verlichting nu 
gemakkelijker ingebouwd worden, wat de 
ruimte een mooiere uitstraling geeft.” Ook 
het zwemplateau krijgt een kleine meta-
morfose. Door het plateau te verlengen, 
kan er op de volledige breedte van de 
boot, dus ook aan de zijkanten, gestaan 

worden. Er zou inmiddels ook al vraag zijn 
naar een Cabin-versie van de Damarin 
732 Xtender. Hiervan hoopt de werf aan 
het eind van het jaar de tekeningen gereed 
te hebben.

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

Op de foto: Antaris Sixty6 en Fifty5


