Varen met de Chris Craft
Launch 32

Als god in
Frankrijk
op de Maas
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De sportwagen onder de boten, zo bejubelt kenner Antoine Boon de
Chris Craft Launch 32 die hij richting de Maasplassen navigeert.
Andere waterrecreanten kijken bewonderend wanneer het luxe
vaartuig jachthaven De Heerenlaak verlaat en het ruime sop kiest.
Als de twee motoren zich inspannen en de 10,4 meter lange gigant
uit het water tillen, is de beleving aan boord compleet.
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oor de
hevige
regenval
staat het
water op de
Maasplassen
pak ‘m beet
een meter of
drie hoger dan
normaal. Dat weerhoudt Antoine Boon
(eigenaar Exclusive Sportsboats Maaseik én
officieel Chris Craft-dealer) er niet van om
Navenant kennis te laten maken met zijn
passie én dagelijks werk. “De foto’s in de
brochures zijn prachtig, maar je ervaart een
Chris Craft pas voor de volle 100 procent als
je er in vaart.”
SHOWROOM

Een dik uur eerder heet Antoine ons welkom
in zijn pand aan de Venlosesteenweg in
Maaseik. Een eerste bedrijfsgebouw een paar
honderd meter verderop werd al snel te klein
om alle voorraadmodellen te huisvesten en
daarom verkaste hij naar het iconische pand
dicht bij het Maasplassenwater. Antoine is
de officiële dealer voor Chris Craft in België
en Duitsland. Dat betekent niet alleen dat
hij een specialist is als het op het botenmerk
aankomt, maar bovenal dat hij alle gangbare
modellen op voorraad heeft. “Dat is mijn
grote kracht, iets wat je bij andere verkooppunten niet ziet. In principe lanceert Chris
Craft elk jaar een nieuw model. Dit is een
product dat je moet zien en voelen. Daarom
zijn we een jaar bezig geweest om de nieuwe
showroom in orde te maken.”
CHRIS CRAFT

Zodra je de showroom binnenstapt, snap
je direct wat Antoine voor ogen heeft. De

uitgestalde Chris Craft-boten presenteren een
wereld waarin luxe, comfort en snelheid de
hoofdrol spelen. Antoine vertelt dat het merk
twee verschillende uitvoeringen uit de fabriek
in Amerika laat rollen. De consument heeft
keuze uit de ‘Corsair’ (met dichte punt) en
de ‘Launch’ (waar de dichte punt vervangen
is door een zithoek). “Het verschil tussen de
klassieke look en het praktische zitje. Daarin
heeft iedereen zijn eigen voorkeur. Andere
boten kennen een lage basisprijs met een
grote optielijst. Chris Craft heeft een hogere
basisprijs, maar is rijkelijk uitgevoerd. Al
mijn voorraadboten zijn bijvoorbeeld uitgerust met een koelkast, tafeltje, slaapcabine,
toilet, berging en een elektrische ankerlier.”
SPORTBOOT

Uiteraard is er qua motorisatie ook een
update mogelijk. Antoine drukt ons echter
op het hart dat de Chris Craft ook met de
standaardmotor al verschrikkelijk snel is.
“Ondanks het klassieke uiterlijk is het een
echte sportboot.” Een stelling die hij meteen
in de praktijk brengt als de boot de jachthaven achter zich laat. De Launch 32 is
voorzien van twee 300 pk motoren en schiet
over het water. In het passagiersgedeelte
achterin voelt het alsof je zweeft. Ondanks
de hoge snelheid gaat het gevoel van luxe
en comfort geen moment ‘over boord’. De
optionele joystick geeft je de mogelijkheid de
boot ook zijdelings voor te bewegen, uniek
voor een sportboot. “Ondanks de lengte van
de boot kun je hem zo perfect aanmeren. In
een haven is hij erg wendbaar en fijngevoelig.
De power maakt het tot een boot waarmee je
ook echt gas kunt geven, tot wel 90 kilometer
per uur. Hij blijft echter altijd comfortabel.”

DE UITGESTALDE CHRIS CRAFT-BOTEN
PRESENTEREN EEN WERELD WAARIN LUXE,
COMFORT EN SNELHEID DE HOOFDROL SPELEN
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Antoine Boon

FLEXIBEL

De Chris Craft-boten verschijnen in verschillende groottes. Antoine vertelt dat de 25 feet
(goed voor 8,13 meter inclusief zwemplatform) het meeste verkocht wordt. Dat komt
doordat je die boot met een flinke jeep of
auto zelf kunt vervoeren van A naar B. Kies
je voor een grotere variant (bijvoorbeeld de
10,4 meter lange 32''), dan is transport een
stuk lastiger én prijziger. “Je ziet vaak dat de
grote boten op locatie blijven: bijvoorbeeld
in havens in Frankrijk, Spanje en Italië. Met
de 25'' ben je wat flexibeler en kun je de boot
zelf meenemen als je op vakantie gaat.”
FULL SERVICE

Voor veel mensen is de aankoop van een
Chris Craft een levenslange droom die in
vervulling gaat. Daarom garanderen Antoine
en zijn vrouw Kim service van het hoogst
mogelijke niveau. Potentiële kopers worden
met alle egards in de showroom ontvangen
en waar mogelijk mee het water opgenomen.
Exclusive Sportsboats Maaseik verkoopt
nieuwe en gebruikte Chris Craft-boten,
maar is ook een full service center voor eigen
klanten. “Het volledige onderhoudspakket.
We gaan de boten halen, plegen onderhoud,
poetsen hem, stallen hem tot het seizoen
weer begint en brengen de boot vervolgens
terug naar de haven.” Wie net als Navenant
een ochtend op het water met Antoine Boon
doorbrengt, trekt die vaardigheden niet in
twijfel.

OVER CHRIS CRAFT
Chris Craft verwerft al decennia lang grote

PRIJSSTELLING
De onderstaande Chris Craft-uitvoeringen zijn bij

bekendheid met de bouw van cruisers en

Exclusive Sportsboats Maaseik leverbaar vanaf:

jachten. De modellen zijn voorzien van de

Capri 21:

€ 98,480,-

nieuwste technieken en afgewerkt met teakhout

Corsair 25:

€ 149.405,-

en inox 316, waardoor het accent op stijl, kracht,

Launch 32:

€ 285.508,-

en de nostalgie naar voren komt. Het is een boot
waarmee je kunt flaneren en gezien wil worden.
Door zijn diepe V-romp heeft de boot ook
sublieme vaareigenschappen.
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