
Een pontonboot is zo'n typisch Amerikaans
product dat gebouwd is voor  mensen die
niet voor het extreme gaan, maar wel voor
veel luxe, veel ruimte en veel comfort. De
romp is eigenlijk een aluminium catamaran
of trimaran met alle voordelen van dit type
schepen. Ruimte, stabiliteit, kindvriendelijk,
hoger op het water dan een monohull, lich-
ter en vaak sneller. Als passagier ferry's tot
soms meer dan 200 personen is dit soort
schepen in de Pacific populair om tussen
de eilanden te varen. 
Pontonboot is importeur van Bennington
Marine voor Europa en Rusland. 

De meest populaire modellen zijn tussen 5
en 8 meter lang en worden aangedreven
met buiten- of binnenboordmotoren varië-

rend tussen 10 en 425 Pk. Prijzen beginnen
bij € 10,000 en kunnen oplopen tot € 150,000,
afhankelijk van maten en uitvoering. 
Daarnaast verkopen ze ook het merk
BreezyBay en Southwind by Bennington,
die een modellenreeks hebben die begint
bij 14 voet. 
De 2575 QXi is het model wat wij uitgebreid
hebben bekeken. Door de vorm van de boot
– een rechte voor- en achterkant - is er
veel meer ruimte dan normaal bij een schip
met deze afmetingen. Hier kunnen makke-
lijk 12 mensen aan boord zitten op luxe
banken  en is er ook nog voldoende
opbergruimte voor zwem- of skispullen.
De stuurplaats heeft een zeer comfortabe-

le zit met goede rug- en zijsteun, het dash-
board is luxe afgewerkt en de gebogen
voorruit zorgt voor vol-
doende bescherming bij
hoge snelheden. Een ijs-
kast, koelbox, bekerhou-
ders op veel plaatsen, een
kookplaat en veel kast-
ruimte. 
Op het achterdek zelfs een
inklapbare kleedcabine
voor de dames. En de

typisch Amerikaanse styling, die je weer
terug ziet in de boeg en heklichten. Als
extra zagen we ook een bijzondere ladder
op de trailer om makkelijk aan boord te
klimmen. 
De boten worden in Nederland geassemb-
leerd volgens de wensen van de klanten en
kunnen in heel Europa worden afgeleverd.
Alle modellen kunnen op een trailer wor-
den vervoerd over de openbare weg en
hebben een CE certificering.

Pontonboot 
Industrieweg 17 
4134 NK Vianen 
Tel: +31 (0)347 328 084
Mob: +31 (0)624 229 263
www.pontonboot.nl

Een speedboot met ruimte 

““MMiijjnnhheeeerr,, ddaaaarr zziitt ggeeeenn kkoopp eenn ggeeeenn kkoonntt aaaann!!”” ““DDaatt iiss
ggeeeenn bboooott!!”” ““DDaatt vvaaaarrtt ttoocchh nniieett..”” HHooee vvaaaakk hheeeefftt TToommaaii
GGoommeerrssbbaacchh ddiitt ssoooorrtt ooppmmeerrkkiinnggeenn nniieett aaaannggee--
hhoooorrdd.. TToott hheett mmoommeenntt ddaatt mmeennsseenn mmeett hheemm hheett
wwaatteerr ooppggiinnggeenn eenn bblleeeekk ddaatt jjee aacchhtteerr zzoo''nn ppoonn--
ttoonnbboooott kkuunntt wwaatteerrsskkiiëënn ooff mmeett ttwwaaaallff mmeennsseenn
aaaann bboooorrdd ccoommffoorrttaabbeell mmeett 4400 kkiilloommeetteerr ppeerr uuuurr
ddee ppllaass oovveerr kkuunntt sstteekkeenn..
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