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Sea Independent nieuwe
ambassadeur van J Craft

Sea Independent is onlangs ambassadeur van de ‘torpedo-boten’ van J Craft
geworden. Marcel Borgmann van Sea
Indepentent vertelt: “J Craft combineert
klassieke stijl en glamour met cutting
edge technologie. Een fijne, evenwichtige mix van oud en nieuw, waarbij de vorm
en functie van even groot belang zijn.”
Volgens het team van J Craft zijn de boten niet zomaar vaartuigen, maar zijn het
ook kunstobjecten waarbij de koper actief betrokken wordt bij het ontwerpproces. Kopers kunnen zelf unieke kleuren

en materialen opgeven. Daarbij komt het
voor dat toekomstig eigenaren een aanzet voor de indeling van het dek geven,
waarna de ontwerpers van J Craft dit
verfijnen. Hiermee is elke J Craft verschillend. Daarbij kent elke boot een
unieke en individuele fineer van het
hout. De boten zijn verkrijgbaar vanaf
€ 850.000,- ex. BTW.
Sea Independent
T: 0229-279753
www.seaindependent.com

The Ultimate Sportboat is nu ook in
Nederland verkrijgbaar

Nagebouwde
historische
reddingssloep
te water
De historische reddingssloep ‘Sir William’
is in Joure te water gegaan. Een bijzonder
bouwproject dat in slechts zes maanden
tijd bij Jachtwerf de Jong te Joure is gebouwd. Eind vorig jaar was de sloep toe
aan een volledige refit. Eenmaal in Joure
bleek dat het onderwaterschip zodanig
was aangetast dat restauratie geen haalbare optie meer was. “In overleg met de
klant hebben we toen besproken of een
replica een idee was. Voordeel hiervan
was dat we bij nieuwbouw het lijnenspel
van de boeg iets konden aanpassen zodat het schip zich met motoraandrijving
beter door het water zou verplaatsen.”
Daarop ging de zaag in het schip en werden de voorbereidingen voor de nieuwbouw getroffen. “Normaal gesproken
rekenen we zo’n negen maanden voor
de bouw van een compleet schip. Nu
hebben we flink gas gegeven om de klant
nog deze zomer te kunnen laten varen”,
vertelt Aaldert de Jonge, hellingbaas bij
Jachtwerf de Jong Joure.
Jachtwerf de Jong Joure
T: 0513-412664
www.jachtwerfdejong.nl

perfect afgewerkte polyester opbouw
kun je deze snelle en luxe sportboten
met een gerust hart beschouwen als de
Porsche onder de boten,” aldus Xtra Ordinary Boats Nederland.

Xtra Ordinary Boats Nederland vertegenwoordigt sinds juni van dit jaar het Finse
XO Boats, een sportbotenbouwer met
een uitgesproken vernieuwend design.
XO Boats heeft als credo “Performance,
Design and Strength”. “Met een scherp
gesneden aluminium onderschip en een

In 2013 ontvingen ze de titel “Motor Boat
of the Year”. XO levert sportboten vanaf
6.30 meter tot 8.60 meter. De degelijke,
luxueuze en hoge graad van afwerking
zijn kenmerkend voor alle XO modellen.
XO Boats Nederland
T: 06-81150402
xoboats@outlook.com
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