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Gadgets

Boottest Intender 820
Door Epco Ongering

Zomers gevoel
Lekker bakkie
Verse espresso wanneer je maar
wilt. Dit mobiele apparaat van Audi
past op de 12V-aansluiting. Water
erin en voilà. Inclusief 2 koppen, 18
pads en een reinigingsdoek.
Prijs €199
shop.audi.nl

8,0

I
Alles bij elkaar
Vergeet je portemonnee, je kunt
vrijwel overal met een kaart betalen. In deze houder van BMW kun
je zes pasjes kwijt. Hoge kwaliteit
leder met een subtiel BMW-logo.
Prijs €79
shop.bmw.com

Vaarnieuws
Loodzware zeilrace
De Vendee Globe, een loodzware
non-stop solo zeilrace rond de
wereld, gaat morgen van start.
Sinds 1989 wonnen alleen Franse
zeilers, maar de strijd in de ’Open
60’ monohull
racemachines
trekt steeds meer
andere nationaliteiten. Pieter
Heerema doet als
eerste Nederlander ooit mee.

nterboat brengt elk jaar
wel een of twee nieuwe
modellen uit. Het jongste
model is de Intender 820, een
logische stap na de introductie van de succesvolle 700.
De Interboat Intenders
combineren klassieke overnaadse bouw met een modern onderwaterschip en een
open achterkant. Toen de
Intender 700 met zonnedek
achterop werd gepresenteerd, bleek dit een regelrechte hit. Deze 820 is dezelfde boot, maar dan 15 % groter. De open achterzijde
maakt de doorloop naar het
zwemplateau mogelijk en
biedt plek voor een tweede
zonnebed. Fijn is dat de slimme constructie van de kussens niet ten koste gaat van
het zitcomfort.
Het polyesterwerk is van
bijzonder goede kwaliteit.
Ook zijn belangrijke onderdelen als kussens en de motorinstallatie onberispelijk.
Wel is er een klein kritiekpunt over bolkop schroeven
in de rand om het dashboard.

Comfort &
Ruimte
★★★★✩
Ergonomie
★★★★✩
Afwerking
★★★✩✩
Vaareigenschappen
★★★★✩
Prijs / Kwaliteit
★★★★✩
Lengte
8,10 m
Breedte
2,80 m
Diepgang
0,70
Motorvermogen
27-170pk
Werf
Interboat
Prijs
vanaf € 50.900

Dat kan ook met een verzonken schroefje, bijna even veel
moeite en veel netter.
In de Intender kun je met
10-12 man breeduit zitten en
zelfs dan is er nog plek om te
liggen. Onder het voordek
past een ruim (optioneel)
toilet. In het midden zijn
consoles voor koelkast en
wasbak. Er is volop ’gewone’
opbergruimte.
De motorisering loopt van
een 27pk Vetus diesel tot en
met de 170pk common rail
Volvo Penta. Meest verkocht
is de 52pk Vetus diesel, een
viercilinder die de 1850 kilo
zware tender dankzij het
mooie onderwaterschip naar
een top van 20 km/u brengt.
Dat doet de boot zonder veel
geluid, trillingen of ook maar
een druppel opspattend water te produceren. Je kunt er
kort mee manoeuvreren.
Deze combinatie van eigenschappen geeft op de herfstige testdag een zomers gevoel.
Kijk voor beelden van de
test op telegraaf.nl/VRIJ

