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Enkhuizen 500
vernieuwd

lijkheden voor de nieuwe reeks rubberboten. Vincent Ham: “We zijn ervan overtuigd
dat de Seamer boten zowel kwalitatief als
prijstechnisch sterk concurrerend zijn met
de gelijksoortige boten op de Nederlandse
markt.” Naast de verkoop van de boten is
Seamer ook actief als dealer van Epifanes,
Hempel en Yachtcare onderhoudsproducten. De producten zijn te koop via de
webshop op www.seamer.nl, maar ook
via een eigen showroom aan het Westeind
11 in Rosmalen.

De Enkhuizen 500 is al ruim 22 jaar onafgebroken in productie. In 2014 introduceert de werf een vernieuwde versie
van de handzame, robuuste overnaadse
motorsloep. De Enkhuizen 500 is een tijdloze boot waarvan vrijwel alle exemplaren
nog steeds rondvaren. Het is een rechtstreekse kopie van een originele houten
Engelse reddingsloep. De sloepen die
in de beginjaren werden verkocht waren
bijna allemaal open; zonder buiskap en
zonder kussenset. Wel was er al de zelflozende kuip en het gebruik van oerdegelijke materialen. In de loop der jaren werd
de 500 steeds verder gemoderniseerd.
Zo werd er een hydraulische stuurstand
leverbaar met een roerbeslag dat inwatering voorkomt. Het comfort werd verbeterd met onder andere watervaste zit- en
rugkussens en een kwalitatief hoogwaardige buiskap met roestvrijstalen frame.
Met ingang van modeljaar 2014 levert
de werf een vernieuwde versie van de
Enkhuizen 500. “Volledig aangepast aan
de moderne tijd. Met verrassende vernieuwingen en uiteraard met dezelfde
oogstrelende vormgeving van weleer,” zo
laat de werf weten. De introductie vond
plaats op Boot Holland. De nieuwe 500 is
in maart ook te zien op stand 01.350 van
de HISWA Amsterdam Boat Show 2014.
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Seamer introduceert nieuwe reeks
rubberboten
Er is een nieuwe speler op de watersportmarkt: Seamer. Op 17 februari is dit jonge
bedrijf van start gegaan met de verkoop van
een nieuwe lijn rubberboten in Nederland.
Het aanbod van Seamer omvat een reeks
kwaliteitsboten, variërend van 2.70 meter
tot en met 3.90 meter, met airdeck bodem
of aluminium vloer. Op korte termijn wordt er
ook een RIB-uitvoering met vaste polyester
bodem verwacht. De Seamer rubberboten
zijn ook als set leverbaar; compleet met
bijpassende Selva motor en/of Kalf trailer.
Levering met een jonge, gebruikte motor
behoort ook tot de mogelijkheden. De initiatiefnemers, Vincent en Stijn Ham, zijn zelf
fervente watersporters en zien veel moge-

Interboat viert vierde lustrum
Interboat bestaat twintig jaar en dat
wordt gevierd. Jerry Schuiten vertelt:
“Het is voor Interboat een stevige kluif
geweest om een eigen plek te veroveren
in de Nederlandse maritieme sector. Met
dit jubileum staat vast dat deze missie is
geslaagd.” Het vierde lustrum krijgt dit
voorjaar extra glans. Op de eigen werf in
Zwartsluis loopt dan de boot met bouwnummer drieduizend van stapel. Dit zorgt
voor een dubbel jubileum. De evolutie die
Interboat in twintig jaar heeft ondergaan
is duidelijk zichtbaar tijdens de HISWA
Amsterdam Boat Show in de RAI. Van
woensdag 5 tot en met zondag 9 maart ligt
hier de allereerste sloep, de Interboat 16

uit 1994, naast zijn doorontwikkelde
opvolger uit 2014 op het droge. Tijdens
de beursdagen presenteert de werf een
speciaal pakket met aantrekkelijke accessoires voor de jubileumuitvoering van
alle modellen. Deze actie is geldig tijdens
het hele vaarseizoen 2014.
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