dossier

Woest...
when a dream
meets craftsmanship

Wat beGon aLs een onbesUisde JonGensdroom is nU WerKeLiJKHeid GeWorden.
na veLe Jaren vaarervarinG op JaCHten, tenders en sLoepen ontstond de
Wens om de meest ULtieme boot te reaLiseren. een KLassieKe, rUiGe aLUminiUm
sLoep, met de KWaLiteiten en Het vermoGen van een LUXe speedboot, die ooK
GerUisLoos eLeKtrisCH Kan varen. de Woest raW HYbrid 8.8!

dossier

Op de Miljonair Fair is de boot
duizenden keren beklopt met de
knokkels om te checken of hij echt
van aluminium is
Frank Kastelijns, een ondernemer

bevangen door zijn enthousiasme en

pur sang, kocht zes jaar geleden een

overredingskracht. Jan is de eigenaar

oude ijzeren sloep in Friesland. na een

van onder andere Claasen Jachtbouw

romantische vaartocht van drie dagen

en bloemsma aluminiumbouw. beide

met maximaal tien kilometer per uur over

zeer bekend door onder meer de

de nederlandse binnenmeren kwam de

bouw van J-klasse jachten. op deze

sloep in amsterdam aan. op deze oude

werven is Woest gebouwd. een staaltje

sloep is veel gefeest, getoerd, geslapen

puur nederlands vakmanschap. Jan

en genoten van het grachtenleven. maar

en Frank besloten riekus de vries van

het koste ook elke keer weer veel tijd om

devosdevries design er bij te halen als

tWinkeling in de ogen

hem op te knappen, af te dekken, schoon

architect. Frank, een echte detaillist

eenmaal te water, moest natuurlijk het gas worden

te houden en na de winter weer aan de

maar ook perfectionist, had vele eisen,

opengetrokken om de zware vW 265pK tdi motor uit te

praat te krijgen.

die onmogelijk leken. maar met veel

proberen en de reactie van de boot hierop te zien. dit

door deze boot en zijn ervaring op vele

rekenen, duwen en trekken zijn ze er uit

resulteerde in een mooi, historisch momentum voor de mannen

andere boten en jachten wist Frank

gekomen. en hoe...

die betrokken waren bij de ontwikkeling. allemaal met een

precies hoe hij het anders zou willen.

toen de Woest twee jaar later voor de

twinkeling in de ogen, zo’n twinkeling die mannen krijgen bij

en toen hij Jan Hart, zijn partner in

eerste keer in het water werd gelegd,

mooie gadgets, vrouwen en snelle auto’s en daaronder een

Woest, tegenkwam tijdens een regatta

kwam hij zo nauwkeurig op de waterlijn

brede grijns van oor tot oor.

op het prachtige J-Klasse jacht van een

te liggen, dat riekus zijn armharen recht

in oktober ging de Woest voor het eerst het water in en in

gezamenlijke vriend, werd deze meteen

overeind gingen staan. Kippenvel.

december moest hij gelanceerd worden op de miljonair Fair. de
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advertentie

vriendin van Frank werd tot marketing

bij het uiterlijk van deze boot. Eén man

de kwaliteiten en het vermogen van

manager gebombardeerd. In twee dagen,

kwam met zijn zoon nogal sceptisch

een luxe speedboot. Uitgerust met een

met gelukkig mooi weer voor de tijd van

binnen. Ze vonden de boot prachtig,

Volkswagen-Marine 6 cilinder 265PK

het jaar, werden de film en foto’s voor site

maar waren erg benieuwd hoe hij zou

TDI motor, optioneel in hybride vorm

en brochures geschoten. De waterskiër

varen. Na de kou te water getrotseerd

leverbaar. Goed voor een topsnelheid

eindigde met blauwe voeten van de

te hebben, kwam meneer terug in het

van 30 knopen. Dus full power over

kou, maar de hekgolf was goedgekeurd.

restaurant en op de vraag hoe het was

het grote water en geruisloos door de

Binnen 6 weken stond er een site op het

geweest, zei hij;

grachten.

web, een stand op de beurs en waren de
uitnodigingen met brochures de deur uit.
De stand werd aangekleed met mooie
Woest-meisjes in Woest-pakken en was
een groot succes.
De boot is duizenden keren beklopt met

Binnen 6 weken stond er een site op het
web, een stand op de beurs en waren de
uitnodigingen met brochures de deur uit

de knokkels van dames en heren die zich
er van moesten overtuigen dat dit schip

“Humm, je moet weten dat ik plastisch

De centrale stuurpositie zorgt voor

echt van aluminium was. Op de Fair zijn

chirurg ben en bij mij moet altijd alles

maximaal overzicht terwijl u omringd

26 proefvaarten geschreven en in januari

perfect zijn. En als ik eerlijk ben, is er op

wordt door al uw gasten. Woest

werden vanuit het gezellige restaurant

deze boot gewoon niks aan te merken,

is standaard voorzien van een JBL

PietHein te Loosdrecht de eerste

hij vaart perfect en over elk detail is

geluidsinstallatie, toilet, koelkast,

proefvaarten gehouden. Ook nu zagen we

nagedacht.”

waterskipaal, wasbak, dekwas en

weer die grijnzen van oor tot oor.

De nieuwe Woest-en zijn ondertussen

douche. Woest is onderhoudsarm en zo

in productie genomen en de volgende

gebouwd dat hij onafgedekt weggelegd

Perfect, over elk detail
is nagedacht

proefvaarten zijn in aantocht. Vanaf april

kan worden.

Allemaal stonden ze versteld van het

te bewonderen. Woest is een klassiek

Voor meer informatie:

vaarvermogen. Niet wat je verwacht

ogende, stoere aluminium sloep, met

www.woest.com

is de Woest in de Amsterdamse grachten
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