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Woest heeft kansen gezien om haar ver-
kooptechniek te wijzigen. Andere werven 
krijgen hiermee de mogelijkheid de sloe-
pen te bouwen en verkopen. De eigenaar 
en bedenker van Woest vraagt hierbij een 
licentie fee voor het eenmalig gebruik van 
alle tekeningen om tot de bouw van een 
Woest te komen en adviseert bij de aanbe-
steding bij Nederlandse gerenommeerde 
werven. DeVosdeVries Design, de ontwer-
pers van Woest, zorgen voor de bouwbe-
geleiding. Frank Kastelijns  van Woest: “Het 
is een moderne verkooptechniek die er 
voor zorgt dat de koper van deze zeer ex-
clusieve sloep weet dat iedere euro daad-
werkelijk aan de boot wordt besteed.” Door 
de nieuwe manier van verkoop zijn er direct 

Retro gecombineerd met een typisch Ne-
derlands ontwerp, hip en toch klassiek; 
dat is wat de nieuwe  Steelfish Retrostyle 
GTS 600 moet uitstralen. Geïnspireerd 
door de klassieke Riva en Gentleman ra-
cers en runabouts van weleer kwam de 
aluminium GTS tot stand. De runabout 
met sloepinterieur is gemaakt om met 
een prosecco in de hand rustig te varen 
door de grachten, maar ook om te crui-
sen over groot water. De boot is voorzien 
van een ruime rondzit die om te bouwen 
is tot een zonnedek. De aluminium boot 
is casco leverbaar voor € 16.000,- exclu-
sief motor of voor € 25.000,- inclusief een 
70 pk motor. 

Steelfish
T: 06-44180245
www.steelfish.nl

Rapsody Yachts komt dit jaar weer met 
twee nieuwe modellen: de R32 en de 
R38. Deze modellen zijn een aanvul-
ling op het huidige modellengamma met 
lengtes variërend van 9 tot 17 meter. De 
jachten worden volledig in Nederland 
gebouwd volgens de laatste CE-eisen 
en voldoen aan het gerenommeerde 
‘Dutch Built’-label. De R32 heeft een 
gestroomlijnde romp, een open cockpit 
en een sterke turbo dieselmotor onder 
het handgelegde teak dek. Het is een 
compleet jacht gebouwd voor snelheid 
en klasse, gekarakteriseerd door het ge-
bruik van topkwaliteit materialen en veel 
stijl elementen in roestvrij staal, chroom, 
mahonie en teak. De Rapsody R38 wordt 
geprezen om haar voortreffelijke vaarei-
genschappen. Door middel van de laatste 

technieken wordt afmeren gemakkelijk en 
een eigen ontworpen stuurwiel maakt het 
snijden door de golven met meer dan 
30 knopen kinderspel. Het succes van 
Rapsody Yachts begon in 1999 met de 
verkoop van de Rapsody 29 ft. wat door 
haar succes al snel gevolgd werd door de 
lancering van andere modellen. In 2008 
is Rapsody Yachts verkocht aan een bui-
tenlandse werf die in 2010 failliet ging. In 
2011 heeft de oorspronkelijke eigenaar 
van Rapsody Yachts het merk weer te-
ruggekocht en deze zomer worden de 
twee nieuwe modellen gepresenteerd. 
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Nieuwe verkooptechniek voor Woest Raw Hybrid 8.8

Steelfish 
Retrostyle 
GTS 600

Na herstart weer twee nieuwe 
modellen van Rapsody Yachts
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twee boten verkocht. Deze zomer varen 
er weer twee nieuwe Woest sloepen met 
265pk door Nederland.
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