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 Dronrijp, je komt er natuurlijk niet dagelijks. 
Maar veel westerlingen hebben het plaatsje aan 
het van Harinxmakanaal tussen Leeuwarden 

en Franeker inmiddels gevonden. Want bij Zandbergen 
Watersport, middenin het polderland en aan het water, 
worden de eigentijdse Zarro sloepen gebouwd. “En lief-
hebbers uit het westen zijn de trendy boten die wij 
maken het eerst opgevallen,” licht Bart-Jan Zand-
bergen toe.

De watersportliefhebber begon tien jaar geleden als 
25-jarige met de handel in boten. Maar zijn interesse 
ging verder, hij wilde een eigen productielijn. Dat 
streven werd zeven jaar geleden gerealiseerd met zijn 
eerste zelf ontworpen Zarro sloep. Inmiddels bestaan 
vier modellen van dit puur Friese product en verdub-
belen de verkoopaantallen jaarlijks. 
De casco’s voor de boten komen van Offinga Polyester 
uit Franeker, Zandbergen doet de rest. “Omdat we 
hier alles maken, houden we de lijnen kort. Een klant 
die bijvoorbeeld wat extra rvs of hout in zijn boot wil, 
kan direct worden bediend.”
Zandbergen staat een ‘moderne wijze van sloepvaren’ 
voor en ontwerpt de sloepen naar zijn eigen voorkeuren. 
“Hoe ik zelf het varen ervaar: niet te traditioneel, met 

veel comfort en uitstraling en toch betaalbaar.” De hoog-
waardige kwaliteit en duurzaamheid van zijn sloepen 
– mede dankzij de ruime inzet van materialen als 
roestvrij staal en polyester – acht hij een belangrijk 
verkoopargument. 

Trendy uitvoering
“Zie je die sloep daar,” wijst hij op een glanzende boot 
die in de showroom staat uitgestald. “Die is drie jaar 
oud, maar dat zie je gewoon niet. Bij een sloep met 
veel hout en een kabelaring is dat direct zichtbaar.”
De zwarte Zarro Master heeft immers geen touw 
rondom, maar een zwarte buis van de kunststof tyleen. 
De vloer is van aluminium. “Toen wij de tylenen buis 
twee jaar geleden introduceerden waren wij de aller-
eersten; dit jaar op de Hiswa heb ik al anderen gezien. 
Dat is een teken dat het goed gaat.”

Deze Master is de trendy uitvoering van de Excellent, 
de eerste sloep van de hand van Zandbergen. Waar de 
Excellent traditioneel van uiterlijk is en het nodige 
hout in zich bergt, is de Master dus vooral zwart en 
zilverkleurig, van kunststof en metaal. De rode kussen-
set steekt daarbij mooi af. Het is de enige boot die hij 
niet in het water heeft liggen voor een tochtje over 

furie 
Met drie Zarro’s op het
van Harinxmakanaal

Terwijl in de rest van het land winterse buien vielen, 
genoot Godevaert met volle teugen van de frisse 
lente zon in Friesland. In een decor van blauwe luchten, 
stapel wolken en groene vergezichten werden drie 
types Zarro-sloepen geprobeerd. Allen de vrucht 
van Bart-Jan Zandbergen, die een moderne wijze van 
sloepvaren voorstaat. 

Zandbergen in cruiser
Inter 21

Excellent 650
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het van Harinxmakanaal. Maar de andere drie Zarro’s 
zijn er wel klaar voor. 
We starten met de kleinste, de Inter 21. Het is de stoere 
black-uitvoering, de moderne variant van deze ruim 
zes meter lange boot. Met de zwarte kap, de grijze 
kussenset en de aluminium vloerafwerking hoopt 
Zandbergen een jong publiek aan te spreken. In na-
volging van de Master, die met dit concept vorig jaar 
een verkoopkraker bleek.
De royale kap is eigenlijk niet nodig voor het weertype 
waarin we het van Harinxmakanaal opvaren. Het is 
een ideale vroege aprildag, een beetje fris maar met 
veel zon en schilderachtige luchten. De 14 pk diesel-
motor die standaard wordt bijgeleverd laat zich weinig 
horen en schrikt zeker de groepen scholeksters die op 
de dijk samenscholen, niet af.  

Waddenzee 
De sloep blijkt bovendien zeer koersvast, zowel voor- als 
achteruitvarend, en kan een stootje hebben. Het licht-
gewicht (circa 1.000 kilo) is goedgekeurd voor zeven 
personen en mag de kustwateren op. Dat is handig met 
de Waddenzee om de hoek. De zeewaardigheid komt 
terug in de hoge gangboorden, het dikke materiaal en 
de dubbele bevestigingen. De lenspomp is zowel elek-
tronisch als handmatig bedienbaar. Het zijn kenmerken 
van alle Zarro sloepen. “We willen hoog scoren op kwali-
teit, betrouwbaarheid en duurzaamheid,” benadrukt 
Bart-Jan Zandbergen.
Dit was ook zijn uitgangspunt toen hij zeven jaar gele-
den zijn eerste sloep ontwierp, de Excellent. Die heeft 
moderne opvolgers gekregen, maar deze klassieker 
heeft niets ingeleverd qua traditionele uitstraling. 
In technisch opzicht is hij wel met de tijd meegegaan. 
“Je vaart nu in een perfecte sloep,” weet Zandbergen.
We gaan het vandaag ervaren. De Excellent 650 beschikt 
in ieder geval over een prima zitcomfort, wordt snel 
duidelijk. Het is een belangrijk aandachtspunt voor 
ontwerper Zandbergen. De breedte van 2.50 meter in 
combinatie met de 1.700 kilo aan gewicht zorgen 
mede voor een uitermate stabiele boot. Dat gewicht 
maakt hem wel minder eenvoudig te vervoeren per 
trailer dan de lichte Inter.
Met de ruime zithoek, in deze versie met perzikkleurige 
stoffering, het ronde tafeltje in het midden en de teak-
houten kuipvloer mikt deze Zarro op de conventionelere 
sloepenvaarders. Een koelkast en een spoelbak zijn 
enkele van de vele opties. Met de standaardmotor van 
21 pk bereikt hij een snelheid van ruim dertien kilo-
meter per uur. 

Paradepaardje 
Verder straalt de boot de degelijkheid uit, die volgens 
Zandbergen een handelsmerk voor al zijn boten vormt. 
Zo zijn de roeren op drie punten gelagerd, om geen 
ruimte te creëren en irritante vibraties te voorkomen. 
Aan ‘gerammel aan boord’ heeft hij een hekel.

Van zeer comfortabel maken we de stap naar luxe 
bij het betreden van de Zarro Cruiser 28. De klanten 
beginnen met A en eindigen bij Z, is een gevleugelde 

Zarro Inter 21
Lengte : 6.30 meter

Breedte : 2.37 meter

Diepgang : 0.60 meter

Doorvaarhoogte : 0.90 meter

Gewicht 

(exclusief motor) : 980 kg 

Prijs:  € 22.990,- (standaarduitvoering met 10 pk 2 

cilinder Nanni dieselmotor)

Zarro Master 22WB en 
Excellent 650
Lengte : 6.50 meter

Breedte : 2.50 meter

Diepgang : 0.60 meter

Doorvaarhoogte : 0.98 meter

Gewicht 

(exclusief motor) : 1.275 kg

Prijs:  € 28.990,- (standaarduitvoering Black met 

14 pk 2 cilinder Nanni dieselmotor)

 € 29.900,- (Excellent 650 met zelfde motor)

Zarro Cruiser 28
Lengte  : 8.60 meter

Breedte : 2.75 meter

Diepgang  0.85 meter

Doorvaarhoogte : 1.75 meter

Gewicht 

(exclusief motor) : 3.200 kg 

Prijs:  € 126.900,- (standaarduitvoering met 65 pk 

4 cilinder Nanni dieselmotor)

  € 126.900,- (model testvaart, met 160 pk 

Volvo pentamotor)

Zandbergen Watersport

Harlingertrekweg 1b

9035 AV Dronrijp

tel. 0517 232 966

www.zandbergenwatersport.nl

www.zarro.nl
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Van klein naar groot

2726



behoud van het open sloepgevoel” Vandaar de grote 
rondzit achterin, de kabelaring, retro belijning, de drie 
chique patrijspoortjes aan weerszijden en brede achter-
kuip. Die steekt zelfs uit ten opzichte van de voorkant, 
zodat je vanuit de buitenste zitplaatsen niet tegen de 
kajuit opkijkt, maar langs de boot heen naar de horizon 
tuurt. 
Deze uitvoering is uitgerust met een 160 pk Volvo 
Pentamotor en dat zullen we merken. 
“Je voelt de power,” stelt Bart-Jan Zandbergen opgetogen 
vast wanneer hij de cruiser in plané een stukje over 
het kanaal blaast. De scholeksters blijven ondanks het 
watergeweld van deze Friese furie op hun plek en ik 
word niet nat.
Het is het jongste product uit de stal van Zandbergen, 
en tevens het duurste. Maar met het keukentje, aparte 
toilet en de ruime slaapplaatsen is het wel de ideale 
weekender. De jonge botenbouwer neemt echter niet 
de tijd om achterover te leunen en van zijn ontwerpen 
te genieten. De volgende Zarro is al weer in de maak. 
De Vision wordt een 7.50 meter lange cabinsloep, “zwart 
en stoer”, en komt dit jaar al op de markt. Over volgend 
jaar wil hij slechts een tipje van de sluier oplichten. 
“We komen dan naast de bestaande sloepen met een 
heel nieuwe, milieuvriendelijke lijn volgens een uniek 
concept, de Green Line.”   

uitspraak op de werkvloer bij Zandbergen Watersport. 
“Want wij staan volledig achter ons product met heel 
veel aandacht voor de klant,” motiveert Bart-Jan 
Zandbergen de wervende slogan. “Daardoor groeien 
klanten mee met ons merk.”
Zoals John Adema, die het paradepaardje van de 
scheepswerf vaarklaar aan het maken is. Het is zijn 
boot, deze Cruiser, en het eerste productiemodel. In 
samenspraak met de bouwer liet hij zijn voorkeuren 
er in terugkomen. Zoals de brede, camelkleurige 
uiterst comfortabele zitbank achterin, waarin ik me 
neervlij. “Je zit in een fout hoekje,” merkt Adema op. 
“Daar kom je niet meer uit.” 
De boot combineert traditioneel met modern, veel rvs 
met een mahoniehouten windschermkozijn en een 
teakvloer. De rugleuning van de mooie stuurstoel kan 
ook omgedraaid worden, dan zit de stuurman tijdens 
het aanmeren met zijn gezicht naar de medepassagiers. 
Overigens kunnen maximaal zes mensen blijven over-
nachten: vier in de kajuit en twee onder de cabriolet-
kap in de kuip.

Milieuvriendelijke lijn 
Zandbergen: “Deze cruiser is het vervolg op de sloep. 
Veel mensen die tien jaar lang sloep hebben gevaren, 
willen meer comfort en verder weg, maar wel met 
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