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Inleiding :  

Het is al weer enige tijd geleden sinds we de laatste nieuwbrief hebben verzonden. Nu de dagen 

weer langer worden en de zon begint te schijnen, kunnen we ons weer voorzichtig verheugen op het 

aanstaand seizoen ! 

Terugblik op 2018 : 

Wij kijken met heel veel plezier terug op 2018. In de lente hebben wij onze nieuwe  PTS 31 

geïntroduceerd, hetgeen we hebben gecombineerd met en feest ter viering van ons 10 jarig bestaan. 

                 

2018 was tevens het jaar waarin onze eerste PTS 26 werd verkocht in Engeland.  In Henley on 

Thames hebben wij een Gillian Nahum als agent gevonden, een zeer ter zake kundige en vooral ook 

aardige dame al jaren actief in de aan- en verkoop van luxe schepen.  Ondertussen varen er 3 PTS26 

op de Thames en 1 op de River Dee bij Liverpool.  Maart aanstaande gaan we nog 2 PTS26 brengen, 

beiden voor eigenaren uit de regio Henley. 6 van onze mooie boten in een jaar tijd. Voor waar een 

prachtige prestatie !    

                      

Na nieuwbouw ten behoeve van enkele Nederlandse eigenaren, zijn we in het najaar begonnen aan 

de bouw van een PTS 26 in opdracht van een Zwitserse eigenaar. Het leuke aan dit schip is, dat deze 

is uitgevoerd met een open spiegel. Zonder dat er een zitting verloren gaat, kan met deze uitvoering 

gemakkelijk van achter worden opgestapt. Als bij de PTS 31 hebben we gekozen voor een 

transparante spiegel. 

                       

Dit schip is nu voltooid en zal in de lente varen op het Meer van Zurich. 



Innovaties : 

Zoals dit bij ons gebruikelijk is, kijken we elk jaar weer naar hoe we onze modellen up to date 

houden.  

De open spiegel hebben we zojuist al besproken.  Op de Hiswa zijn we benaderd door een Duitse 

PTS26 bezitter, die ons gevraagd heeft een PTS26 te ontwerpen met “vaste” kap. Hiervoor hebben 

we assistentie gevraagd van Vripack, die met onderstaand design is gekomen : 

 

 

Het dak heeft de vorm van een hoefijzer, afgedekt met tent, opdat stahoogte niet verloren gaat.  

Momenteel leggen wij de hand aan een PTS26 waarvan het gehele instrumentarium is af te lezen van 

een Raymarine Axiom scherm hetgeen het dashboard een moderne uitstraling geeft. Voorts hebben 

we het schip uitgevoerd met een geluidsarme boegschroef die onlangs door Vetus op de markt is 

gebracht.  

De kussenset is bij de nieuwe modellen luxer uitgevoerd, en we kunnen tegenwoordig verlichting 

aanbrengen in het dek. Voor het overige blijven wij natuurlijk altijd invulling geven aan de specifieke 

bouwwensen van de klant ! 

Verkopen gebruikt : 

Op en rond de Hiswa September 2018 werden er in korte tijd maar liefst 7 PTS 26 bij ons ter 

consignatie verkoop aangeboden. Niet ongebruikelijk zo rond het einde van het seizoen, maar wel  

iets meer dan we traditioneel gewend zijn. 

2 hiervan konden wij verkopen aan nieuwe eigenaren die zich al eerder bij ons hadden gemeld en de 

overige zijn ondertussen ook verkocht. Over de omloopsnelheid mogen we dus niet klagen !  

Recentelijk zijn er weer 2 boten ter verkoop aangeboden, waarvan de eerste gelijk (onder 

voorbehoud van proefvaart) is verkocht. De 2e, een prachtig schip uit 2012, gaan we eind februari uit 

haar stalling halen. Ook voor dit schip hebben zich al enkele kandidaten gemeld, zodat we 

verwachten, dat deze ook snel zal zijn verkocht.  In de eerste helft maart verwachten we hierover 

uitsluitsel, hetgeen direct zal worden geregistreerd op onze site onder “gebruikt”. 

Het is fijn om te zien, dat de PTS-en die ter verkoop worden aangeboden klaarblijkelijk telkens snel 

weer bij een nieuwe eigenaar kunnen worden ondergebracht. Dat is goed voor de waarde van de 

schepen, en draagt er toe bij dat ook de vraag naar nieuwe schepen op peil blijft.  

Vooruitzicht 2019 : 

Statement Marine is in korte tijd fors gegroeid. Momenteel hebben we een team van 12 man. Onze 

productiefaciliteit, maar ook de sanitaire voorzieningen en kantine zijn hier niet op ingericht. In 

maart gaan we dan ook beginnen aan een grote verbouwing.  Als we dan toch aan de slag gaan willen 

we ook graag onze shop, kantoor en ontvangstruimte onder handen nemen. De verwachting is, dat 

we in de loop van juni gereed zullen zijn.  

 



We zaten toch al betrekkelijk krap in onze productiecapaciteit en deze extra belasting, maakt dat we 

even rustig aan doen met commerciële activiteiten.  De lente beurzen slaan we even over.  Wel 

nemen we deel aan de Poole Harbour Boat show. 

   

Zodra we weer onze draai gevonden hebben na de verbouwing, gaan we vol inzetten op de productie 

van de nul serie van onze PTS 22.  Op de Hiswa te Water in september zullen de tekeningen en 

specificaties hiervan bekend zijn, opdat ingezet kan worden op introductie op de Hiswa maart 2020. 

Zo, nu bent u weer op de hoogte van de ontwikkelingen bij ons in Schagen. Zoals altijd; onze deur 

staat altijd open, dus mocht je interesse hebben in onze PTS22, 26 of 31 of op zoek zijn naar een 

mooi gebruikt schip, laat het ons weten, de koffie staat klaar ! 

Een mooi seizoen toegewenst ! 

Mede namens het team van Statement Marine 

Jaap van de Rest en Harm van Tienen 

  

 

 

 

 

 

 

 


