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BRP (fabrikant van Sea-Doo) en Bouw-
meester Watersport zijn een dealerschap-
overeenkomst aangegaan voor Sea-Doo 
waterscooters. Bouwmeester Watersport 
in Hardinxveld-Giessendam is vanaf nu 
dealer van Sea-Doo. Paulhans Bouw-
meester: “Sea-Doo waterscooters zijn niet 
meer weg te denken van het water. Ge-
weldige fun-machines voor iedereen met 
een vaarbewijs, jong en oud, dames en 
heren, beginners of ervaren sporters, in de 
zomer, maar ook in het vroege voorjaar of 
de late herfst.” Een waterscooter kan ach-
ter de meeste auto’s worden getrokken en 
getrailerd. De waterscooters hebben een 
relatief lage aankoopprijs (vanaf € 5.999,-) 
en ook onderhoud is eenvoudig en voor-
delig. De waterscooters vullen hiermee 
het aanbod van Bouwmeester Watersport 
goed aan. Bouwmeester Watersport heeft 

Jachtwerf Reeuwijk brengt de Sluiper 21 
op de markt. Een tijdloos gelijnde sloep 
met een mooie zeeglijn en traditionele 
spiegel. Het model is speciaal ontworpen 
om elektrisch te varen. De rompvorm met 
rechte boeg en lange waterlijn resulteert 
in een zeer efficiënt energieverbruik. Met 
het standaard AGM accupakket van 16 
kW heeft de sloep een actieradius van 
100 km bij een snelheid van 8 km/u. Met 
de Bellmarine 4,2 kW elektromotor ligt 
de maximum snelheid op 12 km/u. Het 
ontwerp van de boot komt van Peter 
Bosgraaf. Het ruime interieur van de 6,5 
meter lange sloep biedt plaats aan circa 
acht personen en heeft praktische op-
bergmogelijkheden voor onder andere 
de zwemtrap en buiskap. Het ontbreken 
van de kabelaring en de afwerking met 
onbehandeld teakhout geeft de boot een 
modern uiterlijk en accentueert de mooie 
belijning. Doordat de productie van de 
boot volledig op de werf in Reeuwijk 
plaatsvindt heeft de klant veel inspraak in 
de afbouw.

Jachtwerf Reeuwijk 
T: 0182-301100, www.jachtwerfreeuwijk.nl

Tenderdivisie bij Sea Independent

Bouwmeester Watersport nu 
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Sluiper 21
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Sea Independent richt zich steeds meer 
op sloepen en tenders. Begin november 
liet het internationale jachtmakelaarsnet-
werk al weten agent voor het aluminium 
botenmerk Tenderline te zijn geworden. 
Hiermee worden de jachten van Tender-
line internationaal door 32 agenten verte-
genwoordigd. Nu meldt Sea Independent 
een speciale divisie voor tenders en run-
bouts in het leven te hebben geroepen. 
Dit in samenwerking met Dennis van 
Genderen van Frauscher Benelux. De 
nieuwe divisie presenteert zowel nieuwe 

als gebruikte modellen, in lengte varië-
rend van ongeveer zes tot zestien meter. 
Sea Independent specialiseert zich hier-
bij in de bekende, klassieke merken als 
Riva, Boesch, Frauscher en X-Craft. Ook 
het relatief nieuwe merk Tenderline wordt 
hier aangeboden. 

Sea Independent 
T: 0229-279753 
www.seaindependent.com 

al een grote collectie aan boten, buiten-
boordmotoren, boottrailers en alle denk-
bare onderdelen en accessoires. Ook de 
reparatie- en onderhoudsdienst wordt 
gewaardeerd door klanten uit de gehele 
Benelux.

Bouwmeester Watersport 
T: 0184-615178 
www.bouwmeesterwatersport.nl


