
Watersportnieuws | Sloepen en sportboten
Kijk op www.BootAanBoot.nl voor meer watersportnieuws

Enkhuizensloep presenteert Evolution 6 op HISWA Amsterdam Boat Show

Amersfoort Maritiem introduceert multifuctionele Timeless 25

Na de lovende reacties op de Timeless 34, een unieke mix van een traditionele bakdekker 
en een hedendaags design, introduceert Amersfoort Maritiem dit jaar de Timeless 
25. Deze 7.50 meter lange Timeless 25 is een multifunctionele, open tender die door 
diverse configuraties ook verschillende doelgroepen bereikt. Van een volledig elektrisch 
aangedreven tender om kalm van de rivieren, kanalen en plassen te genieten tot een 
snelvarende boot om volop te genieten van waterskiën, wakeboarden en zonnebaden. 
Optioneel kan de Timeless 25 uitgevoerd worden met een liftende kuipvloer zodat de 
banken achterin binnen een paar seconden veranderen in een groot loungebed. Daarnaast 
is de Timeless 25 uitermate geschikt als motorjachttender voor het superjachtsegment. 
Gasten kunnen snel, efficiënt en stijlvol van het jacht naar een marina of kade gebracht 
worden. De aluminium Timeless 25 is hoogwaardig gebouwd. De romp is daarbij dubbel 
gekromd wat de klassieke lijnen accentueert. De aandrijving, technische uitrusting en 
coating wordt geleverd door bekende Nederlandse toeleveranciers. De Timeless 25 was 
afgelopen januari voor het eerst te zien op Boot Düsseldorf 2020. Timeless Yachts wordt 
vertegenwoordigd door Jachtmakelaardij Zuidwest Friesland in Workum.

Amersfoort Maritiem
+31 (0)6-53140897
www.timelessyachts.nl

Enkhuizensloep, maker van handgebouwde, ambachtelijke sloepen en tenders, komt 
na een ontwerpperiode van twee jaar met de nieuwe Evolution 6. Het doel was een 
moderne, strakke tender met een hoogwaardige afwerking. Daarnaast moest bij het 
ontwerp rekening worden gehouden met een ruim en comfortabel interieur, geringe 
diepgang, goede vaareigenschappen, koersvastheid en snelheid. De huisontwerper van 
Enkhuizensloep, Jan-Pieter Vredeveld, had hiermee geen gemakkelijke taak. Hij moest 
nu niet alleen rekening houden met de verwachtingen van Enkhuizensloep, maar ook 
met de wensen van de trouwe klanten. Zij werden vanaf het begin nauw betrokken bij het 
ontwerpproces. Nu is het ontwerp van de 6.60 meter lange sloep gereed. Meer details 
worden in maart 2020 bekend gemaakt. De Evolution 6 wordt namelijk van 11 tot en met 
15 maart gepresenteerd op de HISWA Amsterdam Boat Show op standnummer 07.310.

Enkhuizensloep
+31 (0)228-321385 
www.enkhuizensloep.nl

Van woensdag 12 tot en met zondag 16 augustus 2020 wordt de tiende editie van SAIL 
Amsterdam gehouden. Menken Maritiem uit Ter Aar is ook deze jubileumeditie met ruim 
twintig deelnemende boten benoemd tot officiële Tender Supplier. Bernard Menken van 
Menken Maritiem weet wat hij zijn klanten te bieden heeft: “Klanten die als schipper en 
gastheer de VIP’s rondvaren maken een onvergetelijke SAIL mee. Ze krijgen de mooiste 
ligplaatsen en hebben volop tijd voor eigen tourtjes. We deden in 2015 ook al mee en het 
was vijf dagen feest.” Eigenaren van ‘Menken-boten’ kunnen zich vanaf de start van de 
HISWA Amsterdam Boat Show in de RAI aanmelden. Daar is op zaterdag 14 maart ook 
een SAIL bijeenkomst met ruim 700 vrijwilligers.
 
Menken Maritiem  
+31 (0)172-604742 
www.menkenmaritiem.nl

Menken Maritiem officiële Tender Supplier van SAIL Amsterdam

Jachtmakelaardij Zuidwest Friesland
+31 (0)515-745560
www.jachtmakelaardijzwf.nl
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