Waterdream vaart als eerste sloep over zee - van Calpe naar Ibiza
Ibiza - 18 juli 2016
Het is Waterdream gelukt om een oversteek te maken die uniek is voor het type
boot, een sloep, van Calpe (Denia) naar Ibiza. De tocht behelsde 135 kilometer
over open water en vertrok vrijdag 15 juli om 14.30 uur. Nog geen 4,5 uur later
kwamen de Waterdream en haar bemanning aan in de haven van Ibiza-stad.
De Waterdream S-850 met een 200pk Yamaha motor heeft de tocht meer dan goed
doorstaan. Binnen om precies te zijn 4 uur en 27 minuten was de klus geklaard, met nog
20% benzine over in de tank, ook al was het weer niet optimaal. Door de regen en de
wind van de dagen ervoor was de zee onrustig. De golven waren kruislings en gemiddeld
zo'n 1,5 meter hoog en stonden kort op elkaar. Het was dus echt een beproeving. De
bemanning bestond uit Bernhard van Oranje, Marcus Giltay en Isabella. Ook al was het
weer hen niet gunstig gezind, de stabiele Waterdream zorgde voor een unieke ervaring.
Bernhard van Oranje, oprichter en eigenaar Waterdream: "De Waterdream S-850 heeft
zich echt bewezen als een zeewaardige en snelle boot. Ondanks de hoge golven konden
we een goede snelheid vast houden en bleven we volledig droog. De boot vloog over de
golven. Toen de golven wat vloeiender werden konden we ook letterlijk een mooie jump
maken met de boot. Voor mij het ultieme bewijs dat je naast rustig cruisen met de
Waterdream ook echt de zee op kunt!"
Marcus Giltay, zee zeiler, IBIMARE boot verkoop en verhuur: "Ik was echt onder de
indruk van de vaareigenschappen. Ik zou de Waterdream ook zo met windkracht 8
meenemen, een echte reddingsloep. Ik heb met grotere boten in deze omstandigheden
op zee gevaren maar dan kwam ik doorweekt aan van de spray. Dit is echt uniek en een
aanwinst op Ibiza. Je kunt er ook nog achter waterskiën!"
Isabella, 14 jaar: "Het viel me reuze mee. Ik kon lekker achterop zitten, de muziek kon
ik wat minder goed horen, maar ik zou zo weer mee varen. Het voelde meer als een
tocht van twee uur dan viereneenhalf uur!"
Beeldmateriaal kunt u hier downloaden.
Over Waterdream
WaterDream sloepen & tenders, in Nederland ontworpen en handgemaakt van
hoogwaardig aluminium, zijn stoer en uiterst robuust. De onderhoudsvrije boten van
WaterDream zijn gemaakt om te gebruiken en om onbezorgd te kunnen genieten van de
watersport.
Lex Sluyter van Navilex te Loosdrecht en Gerrit Venema van Prins van Oranje / Rapsody
te Heeg, dealers van de Waterdream; “WaterDream sloepen & tenders zijn snel en
hebben een revolutionair onderwaterschip (stepped hull tunnel – deep V), vaart
als een droom, zijn snel, uiterst stabiel en zitten vol karakter. Inmiddels zijn er drie
Waterdream modellen; twee sloepen en één tender.”
www.waterdream.nl
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