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Matez Boten geeft sloepen
complete make-over

Bouwer Matez Boten in Woudsend is
steeds actiever met refits. Het kleine bedrijf gericht op de bouw en het verbouwen
van stalen boten en sloepen heeft met verschillende projecten al de nodige ervaring
opgedaan. Uitgangspunt is dat Matez op
deze wijze de booteigenaar kan helpen

bij het verbouwen van de huidige boot tot
een uniek exemplaar. De boot wordt hierbij
volledig gestript en opnieuw opgebouwd.
Niels Bak van Matez: “Dat kan de huidige
sloep zijn, maar ook een casco of een andere mooie romp. Bijvoorbeeld oude klassieke scheepjes die tegenwoordig niet meer
worden gebouwd of getekend. Die schaft
de klant in overleg met ons aan. Zelf hebben we ook al meerdere casco’s in beeld
en hebben we er enkele in onze werkplaats
liggen. Vaak gaat het om boten die op het
eerste oog niet eens op een sloep lijken,
maar daar kijken wij doorheen.” Met behulp
van schetsen en photoshop kan de werf
een idee van het resultaat tonen.
Matez Boten
T: 0515-764440
www.matez.nl

Sea Independent internationale
agent voor Tenderline

Yvo Schotman, eigenaar van aluminium
botenmerk Tenderline, heeft een nieuwe
internationale aanpak. Tenderline jachten worden sinds kort internationaal bij
32 agenten van Sea Independent aangeboden. In de afgelopen drie jaar wist
de jonge botenbouwer veertig aluminium
boten te verkopen in het segment tot 8
meter lengte. Dat de ambitie hier niet
bij ophield bleek afgelopen zomer toen
Tenderline de Gentleman 34 lanceerde,
een snelvarend jacht van ruim 10 meter
in het topsegment. Dit luxe aluminium
jacht is van alle laatste snufjes voorzien.
De bouw van het jacht was een enorme
opgave waarin de botenbouwer erachter
kwam dat er heel wat meer bij komt kij-

Kerstsale bij
sloepenverkopers

ken dan bij de kleinere modellen. Na een
succesvolle introductie in Nederland nam
Schotman contact op met Marcel Borgmann van het bedrijf Sea Independent.
Deze internationale jachtmakelaarorganisatie die vanuit het hoofdkantoor in Nederland opereert, beschikt over 32 agenten die wereldwijd het aanbod van Sea
Independent verkopen. Sea Independent
zal hierbij de begeleiding van de klant op
zich nemen.
Tenderline
www.tenderline.nl
Sea Independent
www.seaindependent.com
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December is een feestmaand, ook voor
de sloepenwerven en –dealers. Verschillende bedrijven kondigen voor het einde
van het jaar een kerstshow met scherpe
prijzen aan. De Sloepenmarkt in Grou
houdt eind december een kerst/eindejaarsshow. Daarbij is deze sloepenspecialist geopend tussen 10.00 en 17.00
uur. Onder het genot van een hapje en
een drankje kan deze dagen het ruime
aanbod jong gebruikte sloepen en cruisers bezichtigd worden. Ook de werf
Romtech maakt er een feestje van. Van
dinsdag 17 december tot en met zaterdag 21 december is het namelijk kerstsale bij Romtech Sloepen. Gedurende
deze vijf dagen worden nieuwe sloepen
voor occasionprijzen aangeboden. Ziet u
voor meer informatie de Beste Koop aanbiedingen voorin dit magazine. Ook Antaris, Makma en Maril in Woudsend gaan
knallend het jaar uit. Hun oudejaarsshow
start 27 december en loopt door tot en
met 30 december. De boten gaan deze
dagen voor extra voordelige prijzen de
deur uit. Hapjes en drankje staan klaar en
uiteraard worden er ook oliebollen geserveerd. Bent u op zoek naar een nieuwe of
gebruikte sloep en wilt u weten of de werf,
dealer of makelaar bij u in de buurt ook
een speciale eindejaarsactie heeft, kijk
dan op de bedrijfssite of bel hen even op.
www.sloepenmarkt.nl
www.romtech.eu
www.antarisboats.com
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