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Watersportnieuws | Sloepen en sportboten

Jachtstalling Groningen breidt haar ser-
vicemogelijkheden uit met de bouw van 
aanlegsteigers langs haar kade aan de 
Finse Haven. Begin april is de eerste 
steiger bij JSG aangelegd. In totaal biedt 
deze steiger 14 ligplaatsen voor sloepen 

Naast de watervilla Nautic Loft presenteert 
Nautic Design dit voorjaar ook een sloep, 
speciaal ontworpen voor dagtochten. De 
boot is in lijn met de herkenbare, elegante 
vormgeving van de watervilla. De sloep 
is verkrijgbaar in de lengtes 5.50, 6.50 en 
8.00 meter en met diesel- of benzinemotor. 
Sloepen uitgerust met een outboardmotor 
zijn voorzien van een bun, waarmee de mo-
tor niet zichtbaar is. Ook is het mogelijk voor 
een inboardmotor te kiezen. Door de geïso-

Nieuwe ligplaatsen voor sloepen bij 
JSG in Groningen

Nautic Cruiser: betaalbare sloep bij 
de Nautic Loft

Tender delen 
met Social 
Skipper

Aluminium botenbouwer Tenderline in-
troduceert Social Skipper, een eigentijds  
concept waarbij watersporters geen boo-
teigenaar worden, maar een abonnement 
afsluiten. Een Social Skipper deelt het 
gebruik van een boot met drie tot vier an-
deren op basis van een all-in vergoeding 
per jaar. “Alle gemakken die het bezit van 
een eigen boot biedt zijn daardoor vol-
ledig binnen bereik en alle ongemakken 
nemen wij uit handen,” vertelt initiatief-
nemer Yvo Schotman van Tenderline. “In 
Nederland, waterland bij uitstek, is de 
bezettingsgraad van boten ontzettend 
laag en het steeds terugkerend onder-
houd staat vaak op gespannen voet met 
de schaarse vrije tijd. De aanschafprijs en 
jaarlijkse kosten van ligplaats en verzeke-
ring schrikt vele liefhebbers af. Dat willen 
wij veranderen. Bij Social Skipper vinden 
wij dat boten er zijn om mee gevaren te 
worden.” 

Social Skipper 
T: 0229-853212 
www.socialskipper.com 

leerde motorkist zal deze nauwelijks hoor-
baar zijn. De Nautic Cruiser is beschikbaar 
in twee modellen, beide verkrijgbaar vanaf 
€ 20.000,-. Het eerste ontwerp is van de 
hand van Jan des Bouvrie, het tweede van 
Piet Boon. Uiteraard is de sloep ook los van 
de Nautic Loft leverbaar. 

Nautic Design 
T: 06-46179497 
www.nauticdesign.net

en jachten tot ongeveer 8 meter. Een deel 
van deze plaatsen zijn inmiddels al be-
sproken voor het komende seizoen, maar 
er is nog ruimte voor nieuwe klanten. Op 
de website van de stadswerf is te zien 
welke ligboxen nog vrij zijn en voor welke 
prijs deze beschikbaar zijn. Evert Jansen 
van JSG: “Begin mei hopen we de beide 
andere steigers ook klaar te hebben zo-
dat we deze nieuwe haven feestelijk kun-
nen openen.” 

JSG Groningen 
T: 06-20639392 
www.jachtstalling.com

nieuwe sloepen/sport | 75 


