
Antaris Seventy7 Cabin 
en Sport onthuld
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Inspelen op de nieuwe 
watersporter
Klaas Schiphof, directeur van Aquatec 
Industries, vertelt: “Ook in de sloepen-
bouw hebben we te maken met veran-
deringen. De wetgeving wordt steeds 
strenger en de klant is veeleisender dan 
tien jaar geleden, en terecht! Ook wordt 
er ‘anders gevaren’. Daar waar de wa-
tersporter vroeger elk vrije weekend op 
het water te vinden was, is dat nu vaak 
veel minder. De uren die men op de boot 
doorbrengt, moeten dan ook optimaal 
beleefd worden. Deze verfrissende ge-
neratie wordt de ‘nieuwe watersporter’ 
genoemd. Ondanks dat deze groep min-
der vaak en minder lang op het water 
te vinden is, kiest deze niet per se voor 
een kleine boot. Comfort en loungen aan 
boord en het ervaren van de ruimte, zijn 
namelijk misschien wel belangrijker dan 
ooit.  Met Antaris, Makma en Maril spelen 

we in op de veranderende markt en deze 
‘nieuwe watersporter’ met de productie 
van kwalitatief goede boten met optimaal 
comfort. De Antaris Seventy7 is daar een 
mooi voorbeeld van: een ruime boot met 
klasse.”

Altijd vernieuwend
De werf zit bepaald niet stil. Elk sei-
zoen introduceert Aquatec Industries, 
de verzamelnaam voor Antaris, Makma 
en Maril, een nieuw model waarmee ze 
de consument probeert te verrassen. Dat 
het merk Antaris zich hiervoor het beste 
leent, dat werd de afgelopen jaren steeds 
beter zichtbaar. Het exclusieve Makma 
en het klassieke Maril zijn wat behou-
dendere merken, waarvan de consument 
nagenoeg precies weet wat ze kan ver-
wachten, maar met het moderne Antaris 
heeft de werf vrij spel en van die ruimte 
is bij de ontwikkeling van de Antaris 

Seventy7 gebruik gemaakt. De naam 
was te voorspellen, zeker gezien de suc-
cesvolle introducties van de Sixty6 en de 
Fifty5 waarvan er respectievelijk ruim 100 
en 50 verkocht zijn. Maar de uitvoering is 
wel degelijk een verrassing te noemen. 
Met name de sportuitvoering is een op-
vallende verschijning binnen de Antaris 
range. De uitstraling is een stuk stoerder 
en sneller dan de andere modellen en 
toch is ook deze andere naam met haar 
strakke lijnen een echte Antaris. 

Antaris weet haar boten altijd al goed in de markt te zetten. Dit 
keer was de aankondiging echter groter dan ooit. Donderdag 
30 oktober werden de Antaris Seventy7 Cabin en de Antaris 
Seventy7 Sport feestelijk geïntroduceerd. Lange tijd bleven de 
boten gehuld in mystery. Zo nu en dan liet de werf wat informatie 
los, maar tekeningen en foto’s bleven uit. Maar nu, na zestien 
maanden van voorbereiding, is Antaris er méér dan klaar voor: de 
nieuwe Antaris Seventy7 mag gezien worden! 
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De opdracht
Ook bij de Seventy7 maakte Antaris 
dankbaar gebruik van de diensten van 
Gaastmeer Design. De opdracht was hel-
der en luidde volgens Schiphof ongeveer 
zo: “Ontwerp een boot van circa acht 
meter, maar wel met het gevoel van een 
‘grote’ boot. De romp moet in lijn zijn met 
die van de Sixty6 en de boot moet min-
stens zo functioneel en comfortabel zijn. 
Daarbij moet er met vier man op gesla-
pen kunnen worden en moet het volledig 
aansluiten bij de wensen van de water-
sporter van nu.” In goed overleg met de 
werf ging de designer aan de slag. Het 
resultaat is de Antaris Seventy7 Cabin.  
 
Antaris Seventy7 Cabin
De Antaris Seventy7 Cabin is een eigen-
tijds en sportief vormgegeven boot met 
een afsluitbare kajuit. De werf streefde 
hierbij naar een mediterrane uitstraling. 
De boot is uitgevoerd met een rondzit die 
met een eenvoudige handeling omge-
turnd kan worden tot een tweepersoons 
bed. Verder is de kajuit voorzien van een 
kombuis en een toiletruimte. Buiten vin-
den we een ruime kuip met veel zit- en 
bergruimte, de kuip is ook voorzien van 
een radarbeugel. Optioneel kan men er-
voor kiezen van de rondzit achterin een 
tweepersoons bed te maken waardoor 
het aantal slaapplaatsen wordt uitgebied 
naar vier. De toepassing van een afsluit-
bare doorgang in de spiegel met een 
geïntegreerd zwemplateau is zeer functi-
oneel. De bestuurder vinden we op deze 
nieuwe Antaris in een luxe stoel mid-
scheeps aan stuurboordzijde met veel 
overzicht. De vaste raampartij en hoge 
spray hood maken het mogelijk om on-
der alle weersomstandigheden droog te 
varen. 

Antaris Seventy7 Sport
Tijdens het ontwikkelen van de Cabin 
raakten de medewerkers van de werf 
steeds enthousiaster. Er ontstond een 
aanvullend plan: wat als we ook een 
sportvariant op de markt brengen? Zon-
der kajuit, een ‘open’ variant. De crea-
tieve breinen gingen weer aan het werk 
en zo werd de Sport-uitvoering steeds 
verder uitgewerkt. Schiphof: “Het werd 
een experiment waar we ontzettend veel 
plezier in kregen. De boot moest nog 
stoerder en vooral ook ontzettend snel 
worden. Bloedsnel zelfs! Een spectacu-
laire verschijning!  Daarbij mocht er niet 
bespaard worden op gemak en moest 
de boot compleet uitgerust zijn.”  De 
Antaris Seventy7 Sport is zo’n stoere 
krachtpatser geworden. De romp is ge-
lijk aan die van de Cabin, maar de dek-
uitvoering is compleet verschillend. De 
open-versie is sportief en snel, maar ook 
geschikt om rustig mee te varen. Stan-
daard wordt de boot voorzien van een 
Vetus 27 pk 3-cilinder dieselmotor, maar 
er zijn ook andere merken en een moto-
risering tot 200 pk leverbaar waardoor 
het zelfs mogelijk is om achter deze boot 
te wakeboarden en/of te waterskiën. 
De tweepersoons zitbank en besturing 
zijn in het midden van de boot geposi-
tioneerd. De rondzit voor- en achterin 

biedt meer dan voldoende zitruimte en 
ook dit model is optioneel geschikt voor 
vier slaapplaatsen. Verder is de boot 
voorzien van een afsluitbare toiletruimte. 

Primeur op Boot Holland
De verschillende modellen van de Anta-
tis Seventy7 zullen met hun eigen ken-
merken elk een andere doelgroep aan-
spreken. Jong en oud, sportief of rustig 
varend, aan elk type sloepvaarder is ge-
dacht. Wilt u de nieuwe Antaris zelf er-
varen? De Nederlandse primeur van de 
boot vindt plaats op Boot Holland, van 6 
tot en met 11 februari 2015. En voor wie 
niet zo lang kan wachten: beide modellen 
zijn samen met de Sixty6 en de Fifty5 nu 
al geheel vrijblijvend te bewonderen op 
de werf in Woudsend of bij de verschil-
lende dealers in Nederland.
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