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Watersportnieuws | Sloepen en sportboten

Al jaren is Arie de Jong van Jachthaven 
de Watervriend hobbymatig actief met 
het bouwen van mini-bootjes, die vervol-
gens verkocht werden aan particulieren. 
Sinds dit jaar is het bouwconcept geper-
fectioneerd en wordt de mini-opduwer 
geheel van polyester gemaakt. Arie de 

Vyva Fabrics, groothandel in meubel-, 
project- en outdoorstoffen breidt de col-
lectie uit met de nautische kussens van 
Sunbrella. De 48 kleuren tellende collectie 
stoffen grijpt terug naar maritieme stre-
pen en weeft een nieuw design voor de 
aankleding van sloepen en andere jach-
ten. Door zich te laten inspireren door de 
interieurdecoratie en luxe sector, zorgt 
de collectie voor een ware omwenteling 
in de traditionele markt van het nautisch 
textiel. De collectie kiest gedurfd voor vi-
olette en blauwgrijze tinten. Deze zouden 
samen met geometrische jacquards de 
leefruimtes van jachten en zeilboten ver-
rijken. De motieven en kleuren maken het 
mogelijk aan boord een sfeer te creëren 
die klassiek, chic of verfijnd is.

Vyva Fabrics
T: 020-6599523
www.vyvafabrics.nl 

ariadne sloepen volop ingezet in de 
verhuur

Minibootjes voor de kleine kapiteins Vyva Fabrics 
presenteert de 
Sunbrella Marine 
Cushions 
collectie

Jong: “Het is niet alleen een leuk licht-
gewicht bootje voor kinderen, maar ook 
mooi speelgoed voor volwassenen.” 

Jachthaven de Watervriend
T: 0515-559897
www.watervriend.nl

Na de in 2013 geïntroduceerde formule 
ariadne-aan-de-Vecht®’ in Mijnden (Nieu-
wersluis) sluiten steeds meer franchise 
sloepverhuurders aan bij de verhuurgroep 
van ariadne. Uiteraard zijn alle vestigingen 
voorzien van een vloot ariadne sloepen. 
Hans Stam: “In onder meer Giethoorn, 
Hilversum, Loosdrecht, Vinkeveen en 
Zaandam kunnen onze sloepen tegen 
een betaalbaar tarief gehuurd worden. 
Alle vestigingen zijn herkenbaar aan de 
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overeenkomstige naam, zoals  ariadne-
aan-de-Vecht® en  ariadne-aan-de-Zaan. 
Ariadne-aan-de-Zaan aan de Bleeker-
straat in Zaandam heeft voor deze service 
recent zelfs een verlichte steiger aange-
legd.” 

ariadne
T: 020-6627838
www.mijn-ariadne-sloep.nl


