INNOVATIEF

Chris Craft
Corsair 28

DE PORSCHE
ONDER DE
SPORTBOTEN

Menig schipper draait zich om wanneer
de Chris Craft Corsair 28 het toneel van de
Maasplassen betreedt. Het negen meter
lange sportvaartuig doet alleen al hoofden
draaien vanwege zijn dubbele motoren met in
totaal 600 PK, waarmee hij met het grootste
gemak op hoge snelheid door het water
schiet. Maar er is meer.
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INNOVATIEF

“De Corsair 28
is écht af”

VOLLEDIG VERNIEUWD

zit die zorgt voor daglicht in de kajuit. Er
zit een grotere toegangsdeur naar de kajuit
in, een ander dashboard en andere stoelen.
De boot is echt af.” Opvallend detail – en
zeer kenmerkend voor Chris Craft – is dat
niet alleen de zijkant van de boot maar ook
de bovenkant volledig in dezelfde kleur is
gespoten; metallic antraciet. “Dit geeft de
boot een heel stijlvolle, chique uitstraling”,
aldus Antoine. “Als je het vergelijkt met
sportauto’s, is Chris Craft de Porsche onder de
sportboten.”

“De Corsair 28 is geen geheel nieuw, maar wel een volledig
vernieuwd model”, begint Antoine zijn verhaal. “Het
originele model dateert van ongeveer tien jaar geleden en heeft
inmiddels drie keer een facelift gehad.” Het model van 2017
heeft de grootste veranderingen ondergaan, hoewel een leek
deze wijzigingen niet meteen zal herkennen. “Wanneer je niet
in de botenwereld zit of geen Chris Craft kenner bent, zul je
de aanpassingen niet direct opmerken. Iemand die het merk
kent, ziet echter onmiddelijk dat er een nieuwe lichtstraat in

De Corsair 28 is uitgerust met dubbele
motoren van 300 PK per stuk, met een
maximale snelheid van zo’n 90 kilometer
per uur. “De dubbele motorisatie zorgt voor
een zeer luxe vaarervaring”, legt Antoine
uit. “Vrijwel alle boten in onze showroom
hebben slechts één motor, maar vanaf een

e zon schijnt, het kwik stijgt tot boven
de 25 graden en het water van de
Maasplassen is zo glad als een spiegel.
We hadden geen betere dag kunnen
uitkiezen om op pad te gaan met
Antoine Boon, eigenaar van Exclusive
Sportsboats Maaseik en officiële dealer
van Chris Craft sportboten voor België en
Duitsland. Antoine neemt ons mee en laat ons kennismaken
met het nieuwste Chris Craft model: de Corsair 28.
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SPORTIEF MODEL

“De dubbele motorisatie
zorgt voor een luxe
vaarervaring”

lengte van 28 voet (negen meter, red.) zijn
ze uitgerust met twee motoren. Hierdoor
voel je direct dat de boot meer kracht heeft;
hij trekt hem makkelijk uit het water en
door de bochten. Omdat de motoren aan
de buitenkant zitten en niet in het midden,
stuurt het jacht ook veel directer. Wat het
sturen eveneens vergemakkelijkt, is dat
dit model een joysticksysteem heeft. Dat
maakt onder meer het aanleggen een stuk
eenvoudiger – een groot pluspunt voor
mensen met weinig vaarervaring.” Ondanks
het feit dat dit model flinke afmetingen
heeft, blijft het een sportieve boot. Antoine:
“De Corsair 28 is negen meter lang en
3.05 meter breed – dat is vrij breed voor
een negen meter lange boot. Dit komt ten
goede aan de stabiliteit; hij vaart zonder
problemen door ruw water, hoge golven en
stevige wind zonder harde klappen op het
water te maken.”
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VERKOOP EN SERVICE

PASSIE
We kunnen niet anders concluderen dan dat Chris Craft dé
grote passie is van Antoine Boon. De oorsprong van die passie
ligt, hoe vreemd het ook mag klinken, bij Harley Davidson.
“Ik ben altijd een petrolhead geweest – ik was fanatiek motorrijder met een grote liefde voor Harley Davidson. Maar op een
gegeven moment kwamen er kinderen, dan wil je toch dingen
met het gezin ondernemen. Met z’n allen op de motor werd
lastig, dus ontstond het idee om een boot aan te schaffen. Toen
ik kennismaakte met Chris Craft was ik meteen verkocht. Er
was destijds echter nog geen Chris Craft dealer in de omgeving.
Dat is eigenlijk de voornaamste reden waarom ik zelf dealer
ben geworden”, lacht Boon. “De markt was hier heel klein,
en als je iets bijzonders wilde hebben, was dat gewoon niet
te vinden.” Wat tevens een rol in speelde was de populariteit
van het Limburgse water. “Er is heel veel prachtig water in
Limburg dat uitermate geschikt is om op te varen. Het watertoerisme is in de afgelopen tien jaar enorm toegenomen. Als je
in het weekend de Maasplassen bevaart, moet je bij wijze van
spreken uitkijken dat je niet in iemands vaarwater geraakt. Een
decennium geleden was dat absoluut niet het geval. Ook dat
heeft ervoor gezorgd dat ons bedrijf enorm gegroeid is – en dat
nog steeds doet.”

CORSAIR 28
Lengte: 9 meter
Breedte: 3.05 meter
Gewicht: 3.946 kilogram
Brandstof capaciteit: 568 liter
Prijs: €312.000
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“De verkoop blijft elk jaar stijgen”, vertelt
Antoine. De kracht van Exclusive Sportsboats
Maaseik ligt in het feit dat de dealer een
ruime voorraad heeft. “De levertijd van een
Chris Craft is normaal gesproken vijf tot zes
maanden. Doordat ik een grote voorraad heb,
kan ik ervoor zorgen dat klanten binnen een
week met hun nieuwe boot kunnen varen.”
Daarbij kunnen klanten rekenen op een
totaalpakket wat service betreft. “Wanneer
iemand een boot bij ons koopt, regelen wij
alles. We brengen de boot naar de plaats van
bestemming, leggen hem in het water en geven
de klant uitgebreid instructies over de boot
en het varen. Wil de klant in het buitenland
gaan varen? Dan regelen wij het transport van
de boot. Zo vertrek ik morgen naar Venetië
om een boot af te leveren bij een klant. Chris
Crafts zijn niet de goedkoopste boten, daarom
willen wij onze klanten service van het hoogst
mogelijke niveau bieden.”

“De metallic
antracietkleur geeft
de boot een stijlvolle,
chique uitstraling”

