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Het begon zes jaar geleden met een uniek hobbyproject maar er bleek zowaar 
een grote doelgroep op de Seafury te zitten wachten. De betaalbare, gemoder-
niseerde oude reddingssloepen van Poolse origine zijn gemaakt voor de heden-
daagse sloepvaarder, die geen tijd heeft voor intensief onderhoud. Ondertussen 
worden de nieuwe modellen steeds groter en comfortabeler, op verzoek van de 
klant. Godevaert neemt een kijkje bij de bouwer in thuishaven Katwijk aan de 
Rijn en maakt een tochtje in de original lifeboat over de rivier. 

Seafury:

D e voorliefde voor watersport zit bij Dennis Kagchelland 
(foto pag. 15 rechtsonder) in zijn genen. Opa Daan 
Kagchelland was immers de enige zeiler ooit die voor 

Nederland een gouden medaille op de Olympische Spelen 
behaalde. Dat was in 1936 in Berlijn met de Olympiajol. Zijn 
kleinzoon houdt zich 72 jaar later met een andere tak van de water-
sport bezig. Zo’n zes jaar geleden was Dennis voor zichzelf op 
zoek naar een originele sloep. In Polen stuitte hij op een oude 
reddingssloep. Hij nam hem mee en moderniseerde de boot in 
Nederland. De luchtgekoelde motor verving hij voor een waterge-
koelde aandrijving, hij plaatste een normale dieseltank en bracht 
trimvlakken aan. Toen steeds meer vrienden, kennissen en 
toevallige passanten met bovenmatige interesse naar de sloep 
informeerden, groeide het gevoel dat 
hij iets bijzonders in handen had. Samen met zijn vriend Dirk 
Dofferhoff zag hij er wel brood in. Het eerste jaar dat de 
Seafury op de markt kwam, sloeg het unieke concept van de 
tot moderne toersloep omgetoverde reddingssloep al direct aan. 
“We dachten een paar bootjes te bouwen, maar het werden er 
80! Toen werd het ineens heel serieus,” vertelt Dennis Kagchel-

land. De jaren daarop steeg de verkoop naar jaarlijks meer dan 
100 boten. De maximale productiecapaciteit voor de casco’s van 
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de fabriek in Polen ligt op 130. In de werven in Rijnsburg en 
Katwijk aan de Rijn worden de sloepen afgebouwd.
“Er zat een grote doelgroep op deze boot te wachten,” weet 
Richard Goes (foto pag. 14), die sinds 2005 bij Seafury werkt. 
“Voor dit segment sloep is heel veel vraag. Het stoere concept gaat 
terug naar de basis en is zeer onderhoudsvrij. Maar het biedt ook 
puur vaargenot, gemak en functionaliteit.”
We zullen het later allemaal meemaken tijdens een tochtje over 
de Rijn.

Kinderziektes 
De sloepen werden tegen een aantrekkelijke prijs aangeboden, dus 
Kagchelland dacht niet de meest draagkrachtigen te trekken. Daar 
had hij zich op verkeken. “De Bentley’s stonden al snel voor de 
deur. De mensen verkochten hun dure sloepen en kochten een 
Seafury. Daarin konden hun kinderen tenminste hun Fristi 
omgooien en de vrouwen mochten er met hun naaldhakken in. 
Er kan immers weinig kapot.”
Dat is te danken aan de origine van de boot. Hetzelfde model met 
de identieke hoogwaardige polyester romp werd namelijk ingezet 
als freefall boat voor de bemanning op olietankers. 
De tegenwoordige recreatiesloep heeft die basis nog steeds, alleen 
kunnen nu tussen de vijftien en 25 opvarenden profi teren van een 
boot die voorheen voor 44 mensen voldoende stabiliteit op zee gaf. 
“De technische kant vinden we belangrijker dan het uiterlijk,” 
benadrukt Kagchelland die voorheen een autoschadeherstelbedrijf 
runde. De stoere, onderhoudsvrije no nonsense sloep werd snel een 
succes in de Amsterdamse grachtengordel. Door mond op mond 
reclame meldde de ene bekende Nederlander na de andere zich in 
Katwijk aan de Rijn. Inmiddels, na ruim 500 boten, zijn de 
kinderziektes eruit. Volgens Kagchelland is de prijs-kwaliteit 
verhouding nu precies goed. “We gaan niet goedkoper bouwen 
want dat zou ten koste gaan van de kwaliteit. Ik wil dat de boten 
die ik over tien jaar terugkrijg, nog goed zijn.”

Succesmodel 2008:
de Seafury 700 
Comfort
Eigenaren van de 7.60 meter lange Seafury 700 vroegen om 
meer comfort met behoud van het oorspronkelijke karakter 
van de boot. Dus werd de Comfort uitvoering ontwikkeld. 
Met onder meer een grotere rondzit, hogere rugleuningen en 
een rond afgesneden motorkist. Het robuuste uiterlijk van de 
boot bleef in tact, terwijl hij ruimte biedt aan vijftien perso-
nen. Het stuurwiel van teak en RVS is indrukwekkend groot, 
80 centimeter. De romp is zo massief dat de motorbouwer 
moeite had om er gaten in te maken. Verder veel dikke RVS 
onderdelen, zoals de watergesmeerde schroefas en de boeg- 
en roerbescherming. Toilet, 12 volt koelbox en de kussenset 
zijn enkele van de standaarduitrustingen van de Comfort. 
Prijs: € 29.900,-. 

reddingsboot 
 wordt toersloep

Weekendje weg 
Bij de eerste 80 boten kende de Seafury nog wat opstartproblemen. 
Zo ontbrak er technische assistentie wanneer klanten daar een 
beroep op deden. Met de vaste buitendienstmedewerker die bij de 
ANWB is losgeweekt, is dat nu op orde. De techneut rijdt in een 
busje door het land om direct bij te kunnen springen.
Van een doordacht marketingconcept is geen sprake bij de Seafury. 
De bestaande klanten zorgen voor de aanwas van nieuwe kopers. 
Want het gaat toch kriebelen, wanneer de buurman na een tochtje 
door de grachten met gezellig veel mensen de boot aanmeert en er 
verder geen omkijken meer naar heeft. 
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Van klein naar steeds groter
De cijfermatige aanduiding van de Seafury-types geven de lengte van 

de waterlijn aan, de sloepen zijn in hun geheel langer (behalve de 

900), zoals te zien is in onderstaand overzicht.   

Seafury 490
Lengte	 : 5.50 m

Breedte : 1.80 m

Hoogte : 1.03 m

Seafury 650
Lengte : 7.15 m

Breedte : 2.33 m

Hoogte : 1.03 m

Seafury 700
Lengte : 7.60 m

Breedte : 2.42 m

Hoogte : 1.10 m

Seafury 730
Lengte : 8.00 m

Breedte : 2.76 m

Hoogte : 1.13 m

Seafury 900 cabin/open 
Lengte : 9.00 m

Breedte : 3.00 m

Hoogte : 1.40 m

En het voorbeeld van een bedrijf dat een sloep voor de medewer-
kers aanschafte als vertier tijdens de lunchpauze, deed velen 
volgen. Waaronder Philips en Unilever. Makelaars en restaurants 
gebruiken de boot als extra service voor hun klanten. Ook de 
ontwerpen voor nieuwe modellen worden met ideeën van de 
klanten gevoed. Zo komt volgend jaar een negen meter lange 
cabinversie op de markt, want daar was vraag naar. Met name van 
eigenaren van sloepen van zeven meter die er graag eens een 
weekend op uit wilden. Sommigen moesten noodgedwongen op 
zoek naar een ander merk sloep, terwijl ze graag bij de bouwers 
van de Seafury bleven. “Eigenlijk blijven ze liever, daarom maken 
we deze boot,” legt Kagchelland uit.
Zo worden de Seafury’s onvoorzien maar automatisch groter en 
groter. Net zoals het vermogen van de motoren die de sloepen 
aandrijven. “Ik heb gezegd dat de grens bij 42 pk ligt, maar nu 
verkopen we boten met 125 en 140 pk. Het kan ook zo maar dat 
we over een paar jaar een boot van twaalf meter aanbieden.”

Geen tierelantijntjes
Een standaardkleur heeft de Seafury niet, maar naar donkerblauwe 
versies met een bordeauxrode antifouling is nauwelijks vraag.  
Uit de 900 beschikbare kleuren kiezen de klanten meestal een 
na tuur tint. Grijs is op dit moment zeer populair. Dat de sloep veel 
met lifestyle te maken heeft, blijkt wel uit het feit dat er ook klan  ten 
zijn die met hun keukenkastjes naar de werf komen om de kleur 
van de boot daarop af te stemmen.
De hemel is azuurblauw op deze zomerdag. De Rijn kabbelt na een 
lange reis naar zijn eindbestemming en de oevers van de rivier 
bieden een veilig thuis voor complete families eenden en zwanen. 
We kunnen de verleiding niet weerstaan om op zo’n prachtige dag 
in een Seafury te stappen. Het wordt de 730, terwijl de handzame 
650 ons volgt. Dit exemplaar van de meest verkochte Seafury heeft 
van de eigenaar de naam ‘Blue Fin’ gekregen, naar de beste en 
sappigste tonijnsoort ter wereld.
Onze boot is uitgerust met een 52 pk motor waarmee iets boven de 
30 kilometer per uur kan worden gehaald. De ruimte is overweldi-
gend en de stabiliteit inderdaad prima. Als we met z’n tweeën aan 
een kant gaan zitten, blijft de sloep kaarsrecht op koers zonder over 
te hellen. Aan de voorzijde is een groot opbergruim en ook aan de 
zijkanten kunnen de vijftien opvarenden hun spullen kwijt. Verder 
geen tierelantijntjes, what you see is what you get.  
Richting Leiden wisselen moderne villa’s, volkstuintjes, riet, 
weilanden en vervallen fabriekspanden elkaar af. Er is veel te zien 
vanaf het water. Een zwaan scheert over de rivier, om zich te 
ontfermen over haar grijze, donzige nakomelingen. Maar ook op de 
kade valt er veel te genieten. De Seafury’s trekken de aandacht, en 
zorgen daarmee ook indirect voor nieuwe aanwas.    

Aantal	personen : 7

Standaardmotor : 11 pk 

   Vetus diesel

Standaardprijs : € 16.900,- 

Aantal	personen : 10

Standaardmotor : 13 pk 

   Vetus diesel

Standaardprijs : € 19.900,- 

Aantal	personen : 15

Standaardmotor : 13 pk 

   Vetus diesel

Standaardprijs : € 21.900,- 

Aantal	personen : 20

Standaardmotor : 28 pk 

   Vetus diesel

Standaardprijs : € 25.900,- 

Aantal	personen : 25

Standaardmotor : 33 pk 

   Vetus diesel

Standaardprijs : € 55.000,- (open),  

   € 65.000,- (cabin) 
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