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MARD( 320 AFT CABIN CRUISER
SPECIFICATIES

metingen
Kruiphoogte
Romp

Af

9,99 x 3,30 x '1,00 m
2,85 m
polyester, vol planerend

CE

Motorisering
Motoropties

ø

Boegschroef
Brandstof
Drinkwater
Vuilwater
Boordnet
Accu's
Vanaf prijs

J.'*

Prestaties

-"-$

Volvo Penta D4-dieselmotor, 260 pk
met conventionele sch roefasaandrijving
diverse dieselmotoren van Volvo Penta
en Yanmar, variårend van 75 tot 370 pk
4 pk (standaard), hekschroef is optie

490
320
140

I

I

I

230/12 Volt
4 x 115 Ah
aparte startaccu
€ 237.281 (Volvo Penta D2,75 pk)
€247.580 (Volvo Penta D3, 150 pk)
€256.704 (Volvo Penta D3, 220 pk)
€ 285.650 (Yanmar BLV-370, 370 pk)
De prijzen zijn inclusief 21o/o bIw
topsnelheid 75 pk: 10-12 knopen
topsnelheid 150 pk: 14-16 knopen
topsnelheid 370 pk: 26-28 knopen

BOUW EN INFORMATIE

Ontwerp
Werf

lmporteur

Marex / Espen Aalrud
Marex Boats, Noorwegen
www.marex.no
De Boarnstream lnternational
Motoryachts
lndustriewei 2, 9011 WH Jirnsum
Tel.: 0566-600828

De Marex 320 Aft Cabin Cruiser is eerr conrforlabele en voor praktisch elk type weer gescltikte familieboot.

len fenomenale eigenaarshut

info@boarnstream.com
www. boarnstream.com

VAARIMPRESSIE MAREX 32O AFT CABIITI CRUISER

Een succesvolle boot 'kleiner' maken om de potentiåle doelgroep te vergroten, pakt in

de praktijk niet zelden verkeerd uit. Dat het wel degelijk kån, bewees Marex met de
320 Aft Cabin Cruiser. Deze verkleinde uitgave van de 370 is zelfs z6 goed gelukt, dat
de werf even serieus vreesde voor concurrentie in eigen huis. De boot werd vorig jaar
dan ook niet zonder reden uitgeroepen tot European Powerboat of the Year.
HANS PAPENBURG

De 37 voets-Marex 370 Aft Cabin Cruiser is een van de
meest succesvolle modellen van de Noorse werf. Maar...
niet goedkoop. Vandaar dat de werf vorig jaar een kleinere
versie van dit vlaggenschip op de markt bracht. Deze 320
heeft een hut minder, maar biedt voor het overige ongeveer

dezelfde faciliteiten. De in de voorpiek geplaatste eigenaarshut is zelfs iets groter dan die van de 370, dankzij een

slim geplaatste deur: opzij, in plaats van aan de voorkant.
"Het eindresultaat pakte zo goed uit, dat we ons inderdaad
even serieus hebben afgevraagd of we de 370 geen con-

currentie hadden aangedaan", zegl Thomas Aalrud, die

den overdekt. Net als de tent over het zonnebed achterin is
het canvas voor dit dak geleverd door Helly Hansen.

Het stuurhuis is toegankelijk via een doorgang aan stuurboord. Het gangboord is daar extra breed gehouden: 38 in
plaats van 26 cm. Een 66 cm hoge zeereling maakt dat je

onder vrijwel alle omstandigheden over de gangboorden
veilig naar het voordek kunt, waar een extra zonnebed is
gemaakt.

Bij de boeg heeft de reling een opening , zodal je behalve
via het zwemplateau ook hier gemakkelijk aan en van

samen met zijn broer Espen de scepter zwaait bij Marex.

boord kunt stappen. De voor, achter en midscheeps aangebrachte kikkers ogen stevig, maar bieden weinig ruimte

"Maar inmiddels weten we dat beide boten wel degelijk hun

voor wat dikkere landvasten. Dat is overigens iets wat we

eigen doelgroep hebben. Nog afgezien van die derde hut

vaker tegenkomen

voelt de 370 aan alle kanten toch net even iets ruimer aan.
Dat maakt dat er nog steeds

- heel bewust -

ook voor dit

- zelfs bij aanzienlijk grotere jachten.
De stuurstand bevindt zich aan stuurboord. Je hebt hier
goed zicht naar alle kanten, al had de voorruit wat ons be-

model wordt gekozen."

treft iets hoger gemogen; dan was het helemåål perfect

De 320 is degelijk gebouwd en perfect afgewerkt en combineert deze al jaren aan Marex verbonden eigenschappen

geweest.

met een werkelijk fenomenaal interieur. De achterkajuit,

daar tegenover een zeer royale zil/eelhoek waarvan de U-

waar het model zijn naam aan ontleent, is prima geschikt

bank plaats biedt aan minstens zes personen. Een deel

als nachtverblijf voor de kinderen aan boord maar beslist

van de bank dient tevens als meevaarstoel.

Direct achter de stuurstand bevindt zich de kombuis, met

ook ruim en comfortabel genoeg voor twee volwassen
passagiers.

Varen

En daarmee voldoet deze hut voor de beoogde doelgroepen: een jong gezin met twee of drie kinderen en water-

Tijdens een korte testvaart op de Oslofjord blijkt de 320

sporters vanaf een )aar of vijftig, die behalve als koppel zo
af en toe ook met gasten of met de kleinkinderen varen.

het testschip ingebouwde 370 pk Yanmar-diesel een top
haalt van 26 knopen. De boot - we varen met een volledig

Boven op het dak van de achterhut is een groot zonnebed
gemaakt, dat binnen enkele seconden kan worden over-

voor brandstof en drinkwater halfvol

dekt met de standaard aanwezige tent.

lekker vlot door, maar nodigt niet uit tot al te sportief varen.

Voorin heeft de boot een van de mooiste eigenaarshutten
die we ooit op een jacht van deze lengte hebben gezien.
De hut heeft een enorm bed, van waaruit je bovendien een

En zo hoort het natuurlijk ook bij een familieboot.

prachtig uitzicht hebt op het water. Bij de eigenaarshut bevindt zich, aan stuurboord, de douche- en.toiletruimte. De
douche is fraai van het toilet gescheiden met een ronde

een stabiele en gemakkelijk te hanteren boot, die met de in

beladen schip, met twee personen aan boord en de tanks

-

trekt bij gasgeven

Conclusie
De Marex 320 Aft Cabin Cruiser is een uiterst comfortabele
en voor praktisch elk weertype geschikte familieboot, die
zich zowel voor lange vaartochten leent als voor rustig-aan-

glazen deur. ln en rond de hutten is er meer dan voldoende

vakanties wat dichter bij huis. Met voor de eigenaar na elke

opbergruimte, in kasten en laden.

vaardag als extra bonus een overnachting in die fenomenale voorhut | @

Stuurhuis
Tussen voor- en achterhut in bevindt zich het open stuur-

Een foto-ovezicht en een afbeelding van de indeling vindt u 0p www.motorboot,com, in

huis, dat met een canvas dak in een handomdraai kan wor-

de rubriek'Meer Motorboot'.

