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De Interboat Neo 7.0 is onder het mes 
gegaan. De vernieuwende en opzienba-
rende Neo 7.0 wist vorig jaar de ereti-
tel ‘Motorboot van het jaar 2014’ in de 
wacht te slepen. De werf in Zwartsluis 
is trots maar staat ook open voor gelui-
den uit de markt, zoals de opmerkingen 
rondom het ontwerp van de boeg. Die 
wordt wel eens ‘te uitgesproken’ ge-
noemd. In antwoord hierop heeft de Neo 
7.0 een esthetische make-over onder-
gaan. “Met een kleine ingreep in de be-

Sloepenmerken Antaris en Maril hebben 
in samenwerking met Cees Juffermans 
van Jachthaven Poelgeest een systeem 
ontwikkeld dat het openen en sluiten 
van de cabrioletkappen een stuk aan-
genamer en gemakkelijker maakt: Easy 
Cabio. Deze noviteit wordt op de aan-
staande HISWA in Amsterdam RAI ge-
toond. Door de hoofdbuis van de kap 
in te drukken wordt deze wat korter en 
ontstaat er in de kap voldoende speling 
om de drukkers gemakkelijk los te ma-
ken en deze later bij het opzetten weer 
gemakkelijk vast te maken. Door weer 
op de buis te drukken spant deze zich 
en wordt de kap strak gezet. Doordat er 
nog veerruimte overblijft zal de kap altijd 
strak blijven staan en kan er geen deuk 
door water ontstaan. Momenteel wor-
den alle Maril sloepen standaard uitge-
rust met de Easy Cabrio, op de Antaris 
modellen kan dit systeem tegen meer-
prijs besteld worden.
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lijning ogen de boeg en het zij-aanzicht 
een stuk slanker,” aldus directeur Jerry 
Schuiten. De innovatieve ontwerpvrijheid 
van sportief of sober tot juist extreem 
comfortabel is volledig in tact gebleven. 
Ook aan de grote binnenruimte is niet 
gesleuteld en de boot wordt nog altijd 
van alle gemakken voorzien.
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Dit jaar brengt Rapsody Yachts een eer-
betoon aan zijn geschiedenis met de in-
troductie van de nieuwe Rapsody R29 
Classic. De klassieke Rapsody 29 ft. was 
een groot succes in Europa met retro 
Scandinavische lijnen, eenvoudige bedie-
ning, moderne motor en technologie. Bij 
het nieuwe model worden deze design 
kenmerken gebruikt en verbeterd naar de 
wensen van de huidige tijd. De originele 
Rapsody 29 ft. werd geïntroduceerd in 
1999 en was toen nog een compleet hout 
epoxy schip. Tot op heden is een goed on-
derhouden exemplaar van de Rapsody 29 

ft. nog zeer populair op de tweedehands 
markt. De nieuwe Rapsody 29 Clas-
sic beschikt over een polyester romp en 
kuip, retro mahonie raampartij, teak dek, 
moderne Yanmar motor, een tweeper-
soonsbed, toilet, wasbak en kookstel in 
de kombuis. Deze eigenschappen maken 
de nieuwe Rapsody R29 Classic tot een 
waardige opvolger van de bekende week-
ender. De Rapsody R29 Classic heeft een 
introductieprijs van € 139.000 incl. BTW. 
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