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Feest in Gouda:
Damarin bestaat 20 jaar

Dit jaar viert het Goudse Damarin Jachtbouw haar 20-jarig bestaan. Damarin is
weliswaar een kleinschalig familiebedrijf,
toch zijn er in de afgelopen jaren al bijna
300 motorsloepen, zeilsloepen, cruisers,
tenders en daysailers gebouwd. Alle modellen worden in eigen beheer ontworpen en gebouwd. De sloep- en tenderlijn
bestaat uit de 410, 582, 640, 732 en
840. De zeilsloepen- en daysailerslijn uit
de 13, 19, 21 en 23. Behalve door heel
Nederland heeft Damarin ook klanten in
Frankrijk, Duitsland, Finland en de Verenigde staten. Sinds vier jaar is er ook
een importeur in Zwitserland gevestigd.
Dat ze op deze Goudse werf ook behoorlijk innovatief zijn blijkt onder andere
uit het DBS-systeem. Dit unieke waterballastsysteem zorgt ervoor dat de sloe-

pen ook onder zeer lage bruggen door
kunnen. Ook is Damarin al 15 jaar actief
op het gebied van Hybride en Elektrisch
varen. Verder kan men op de Goudse
werf terecht voor onderhoud, reparaties,
refits, winterstalling en is ze dealer van
Flexiteek. Om het 20-jarig bestaan te
vieren komt de werf binnenkort met een
jubileumeditie van hun laatst ontworpen
model: de Damarin 732 Xtender. Deze is
ook te zien op de komende HISWA Boat
Show in de RAI. Tijdelijk krijgen klanten
voor € 2.000,- gratis accessoires bij
aankoop van een nieuwe boot.
Damarin, Dutch Built Boats
T: 0182-515386
www.damarin.nl

Fjord bouwt grootste model ooit

Tijdens Boot Düsseldorf 2015 presenteerde Fjord haar wereldprimeur: de Fjord 48
Open. Dit is het grootste jacht in de range
van Fjord tot dusver. Met een lengte van
15.28 meter en breedte van 4.81 meter
maakt dit jacht een spectaculaire indruk.
De Fjord 48 Open is niet alleen opvallend
om te zien, maar is ook comfortabel en
door haar hoge gangboorden zeer veilig
op zee. De indeling van het jacht is op
verzoek van potentiële kopers zelf in te
richten. Zo kan het achterschip worden

voorzien van een grote kuiptafel die kan
worden omgevormd tot een ruim zonnedek. Een andere optie is om de opbergruimte in het achterschip te gebruiken om
de bijboot overdekt te stallen. Benedendeks bevindt zich een rijk uitgerust en ruim
interieur met twee grote hutten. Beide zijn
voorzien van royale bedden, een eigen
badkamer en alle luxe die nodig is voor
een comfortabel verblijf. De nieuwe Fjord
48 Open is als optie uitgerust met drie IPS
600 Volvo Penta diesel motoren van 435
pk. Hiermee kan het jacht een maximale
snelheid van 42 knopen behalen. Fjord
wordt in Nederland vertegenwoordigd
door Mazer Yachting.
Mazer Yachting
T: 035-5822805
www.mazeryachting.com
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Younique Yachts’
Tender to Yalla
genomineerd
voor de Tender
Design Award
2015
De Tender to Yalla – een limousine tender
geleverd aan de CRN werf in Italië begin
dit jaar – is genomineerd voor een Tender
Design Award. Younique Yachts bouwde
deze tender in samenwerking met andere Nederlandse bedrijven zoals Omega
Architects van Frank Laupman en Van
Oossanen Naval Architects. Met een
lengte van 31 voet en 4500 kg waterverplaatsing haalde ze tijdens de proefvaart
ruim 40 knopen. Ook tijdens de vereiste
proeven op de Noordzee presteerde de
tender naar verwachting, ondanks de
stevige zee. Het schip is toegankelijk via
zowel het lage achterdek, als het hoger
gelegen voordek. Dit stelt de bemanning
in staat om haar passagiers veilig aan en
van boord te helpen. Via de fraai weggewerkte boegladder kunnen de gasten
gemakkelijk op het strand worden afgezet. De forse leren banken bieden voor
12 personen een uitstekend zitcomfort.
Met dit ontwerp heeft Frank Laupman
gehoor gegeven aan de wens van de
eigenaar om een tender te ontwerpen
die net zo representatief moest zijn als
het moederschip. Op 23 februari wordt
bekend gemaakt welke tender de prijs in
ontvangst mag nemen.
Younique Yachts
T: 06-40217423
www.younique-yachts.com
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