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Na de lancering van de succesvolle Antaris
Sixty6 introduceert Antaris wederom 
een nieuw Nederlands topproduct: de 
Antaris Fifty5. Een rank en toch robuust 
model. Daarbij is het nieuwe model stijl-
vol, stoer, ruimtelijk en wendbaar. Het 
rechte steven en de rubberen stootrand 
langszij zijn kenmerkend voor deze sloep. 
Ook is er veel aandacht besteed aan het 

Er is een nieuw merk op de markt ge-
naamd Zilverfloat. Het eerste model van 
deze nieuwkomer  is  de luxe, snelva-
rende cabin Scout 31. De HISWA te water 
was dit jaar het decor voor de lancering 
van Zilverfloat. Drijvende kracht achter 
Zilverfloat is het Nederlandse Essential 
Marine. Dit bedrijf heeft zijn wortels in de 
ontwikkeling van snelvarende boten voor 
commerciële klanten als douane en ma-
rine. Voor de Scout 31 werd deze profes-
sionele kwaliteit gecombineerd met luxe 
design. Dit resulteert in een boot met zelf-
lozende kuip, waterdichte schotten, solide 
spantenstructuur, een topsnelheid van 
ruim 25 knopen en uitstekende vaareigen-
schappen. Michiel Guis van Essential Ma-
rine: “De Scout 31 is inderdaad een wolf 
in schaapskleren. De boot is ruim, com-
fortabel en een lust voor het oog, maar ze 
heeft vooral een neus voor avontuur. Ze 
is zo solide en snel dat je er bijvoorbeeld 
uitstekend een trip naar Londen mee kunt 
maken. Ze is echt gemaakt om afstanden 
te varen, en dat kan lang niet van iedere 
boot gezegd worden.” De Scout 31 meet 
9.5 meter bij 3 meter en wordt aangedre-
ven door een Volvo D3 220 pk. Standaard 
aan boord zijn: twee slaapplaatsen, toilet, 
kombuis, verwarming en buitendouche. 

Zilverfloat 
T: 023-2039993 
www.zilverfloat.nl 

Tenderline stelt haar nieuwe topmodel 
aluminium boot voor: de Tenderline Gent-
leman 34. Het nieuwste model van Ten-
derline kwam tot stand in samenwerking 
met de klant. Het is een tien meter lange 
weekender met moderne lijnen met oog 
voor het verleden. De aluminium week-
ender is uitgerust met zeer veel innova-
tieve nieuwtjes waaronder een uitgebreid 
kookeiland en RGB-ledverlichtingshow, 
te bedienen vanaf een iPad. “De klant 
voor wie de boot ontwikkeld is, miste 
bij veel vergelijkbare schepen de gezel-
ligheid en leefruimte om er comfortabel 
een weekend mee op stap te kunnen,” 
legt Yvo Schotman van Tenderline uit. 
Het niet kunnen vinden van een perfect 
schip heeft de klant doen besluiten om 
in samenwerking met Tenderline een ei-
gen boot te ontwikkelen. “Januari 2011 
kregen wij een mailtje met complimenten 

over ons eerste model: de Youngster. 
De klant vroeg of het ook mogelijk was 
om samen een schip in dezelfde lijnen te 
ontwikkelen maar dan ongeveer 9 me-
ter lang met de mogelijkheid om er op 
te slapen. Daarna zijn wij met een team 
van opdrachtgever, Tenderline en twee 
naval architecten (Triple Marine en Wa-
terline Design) een jaar lang aan de slag 
gegaan om in onze ogen een oogstrelend 
ontwerp te maken. Vervolgens hebben 
wij ruim de tijd genomen om de tender 
te bouwen en met name veel details en 
noviteiten zelf te ontwikkelen.” Tenderline 
bouwt en ontwikkelt sinds drie jaar alu-
minium design tenders waarbij de focus 
ligt op onbezorgd varen. Inmiddels heeft 
Tenderline veertig boten afgeleverd.

Tenderline 
T: 0229-853212, www.tenderline.nl

Naast Antaris Sixty6 nu ook 
Antaris Fifty5

Nieuwkomer in 
luxe segment: 
Zilverfloat

Tenderline levert rijk uitgeruste 
weekender Gentleman 34
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zitcomfort. De Antaris Fifty5 is voorzien 
van een geïntegreerd zwemplateau. 
Dankzij de speciale rompvorm is de lig-
ging stabiel, ook bij snelvaren. De nieuwe 
sloep is in alle RAL-kleuren leverbaar. De 
vanafprijs bedraagt € 31.000,-.

Antaris Boats 
T: 0514-596270, www.antarisboats.com


