
AW One Off Edition 
 

AW One Off Edition is de verzamelnaam van een aantal zeer 

uiteenlopende exclusieve sloepen, die naar ieders smaak zijn uit te 
voeren. Een AW One Off Edition houdt het midden tussen een AW Baseline 

en een AW Tender. De boten hebben de uiterlijke vormen van een 
klassieke sloep, met de mogelijkheid die sportief in te richten. De 

uiteindelijke uitstraling is dus helemaal zelf te bepalen door elementen 
naar wens toe te voegen. 

 
Vaareigenschappen en prestaties 

Flexibiliteit is het kernwoord binnen de AW One Off Edition-lijn. Er zijn 
spiegelsloepen en spitsgatsloepen (dus meerdere rompvormen met 

verschillen in diepgang), modellen met aangehangen en doorgestoken 
roer, vele typen motoren, enzovoort. Een uitgekiende combinatie van deze 

elementen garandeert per model optimale prestaties. 
 

Uitrusting AW One Off Edition 

Naast al die verschillen hebben de sloepen één ding gemeen: ook in de 
standaarduitvoering zijn ze compleet uitgerust. De boten hebben 

bijvoorbeeld allemaal roestvrijstalen relingen op de voor- en achterplecht 
en roestvrijstalen dekbeslag, veel houten accenten die zorgen voor een 

chique uiterlijk (zoals een massief teakhouten kuiprand en een brede in 
hout uitgevoerde instap), de karakteristieke touwrand (kabelaring) en een 

luxe stuurconsole, dat leverbaar is in polyester en massief teakhout. Ook 
de rest van het interieur kan naar wens klassiek (met veel houten 

elementen) of sportief (met meer roestvrijstalen en polyester elementen) 
worden uitgevoerd. 

 
Leverbare opties 

De lijst opties waarmee een AW One Off Edition kan worden 
gepersonaliseerd is lang. Enkele highlights zijn een groot roestvrijstalen 

zwemplateau, ingelegd met teakhout en voorzien van een geïntegreerde 

(inklapbare) zwemtrap, een grote koelkast (35 liter) die in het vooronder 
kan worden geplaatst, een eenvoudig te plaatsen zonnebed voor veel zon- 

en slaapcomfort, een milieuvriendelijk toilet en een boegschroef voor 
optimale wendbaarheid van de sloep. 

 
Boot voor elk weer 

Met de grillen van het Nederlandse weer is het goed te weten dat voor de 
sloepen uit de AW One Off Edition-lijn verschillende overkappingen 

leverbaar zijn. De zogenaamde bimini-top is een zonnedak boven de 
stuurpositie, die de bestuurder zowel tegen de regen als tegen de zon 

beschut. Ook is er een tweedelige cabrioletkap verkrijgbaar om in alle 
weersomstandigheden te kunnen varen. Daarmee kan de boot ook 

volledig worden afgesloten als die in de haven ligt. 
 

http://www.wiegmans.nl/aw-baseline.html
http://www.wiegmans.nl/aw_tender.html


Onderhoud sloepen 

Ongeacht het model zijn de AW One Off Edition-boten traditioneel 
gebouwd. ‘Overnaads’ dus, waardoor een ijzersterke romp ontstaat met 

het uiterlijk van een klassieke houten sloep. Het gebruikte materiaal is 

echter in alle gevallen polyester, zodat de kosten en het onderhoud laag 
blijven. 

 
Modellen 

AW16 One Off Edition 
AW20 One Off Edition 

AW21 One Off Edition 
AW24 One Off Edition 

AW25 One Off Edition 
AW26 One Off Edition 

 
 

AW16 One Off Edition 
 

De compacte AW16 One Off Edition is een spiegelsloep met aangehangen 
roer. Kortom: een stijlvolle boot met karakteristieke sloeplijnen. Daardoor 

is een hoog vaarcomfort gegarandeerd. Zijn stabiliteit en koersvastheid 
maken de AW16 One Off Edition bijzonder geschikt voor dagrecreatie op 

binnenwateren, ook als het eens minder lekker weer is. 
 

Uitrusting 
De sloep is volledig gemaakt van hoogwaardig, onderhoudsarm polyester. 

Desgewenst kan het sloepgevoel versterkt worden door de toevoeging van 
veel chique houten elementen, maar ook een sportieve look met 

roestvrijstalen onderdelen is mogelijk. Doordat de boot standaard is 
uitgerust met een luxe stuurconsole, kan ook een beginnende 

watersporter de AW16 One Off Edition eenvoudig bedienen. 
 

Prestaties 

De 10 pk Nanni-motor combineert een laag verbruik (tot slechts een halve 
liter per uur) met hoge prestaties. De spiegelsloep haalt een kruissnelheid 

van 7 km/u een maximumsnelheid van 12 km/u. Door zijn vormgeving en 
beperkte diepgang (30 cm.) is de boot makkelijk op een trailer te 

plaatsen. Deze sloep legt u dus geen duimbreed in de weg als u ad hoc 
besluit een stukje te gaan varen. Wat een vrijheid! 

 
De AW16 One Off Edition is te koop vanaf €20.800,-. 

 
Andere modellen 

AW20 One Off Edition 
AW21 One Off Edition 

AW24 One Off Edition 
AW25 One Off Edition 

http://www.wiegmans.nl/aw_one_16.html
http://www.wiegmans.nl/aw_one_20.html
http://www.wiegmans.nl/aw_one_21.html
http://www.wiegmans.nl/aw_one_24.html
http://www.wiegmans.nl/aw_one_25.html
http://www.wiegmans.nl/aw_one_26.html
http://www.wiegmans.nl/aw_one_20.html
http://www.wiegmans.nl/aw_one_21.html
http://www.wiegmans.nl/aw_one_24.html
http://www.wiegmans.nl/aw_one_25.html


AW26 One Off Edition 

 
 

AW20 One Off Edition 
 

De AW20 One Off Edition is ruim genoeg voor boottochten met acht 
vrienden. Het is een spiegelsloep met doorgestoken (dus onder de boot 

geplaatst) roer, die zich goed thuis voelt op binnen- en kustwateren. De 
sloep heeft bovendien zeeën aan bergruimte om bijvoorbeeld proviand op 

te slaan voor op langere tochtjes. Een pleziervaartuig bij uitstek. 
 

Uitrusting 
Een luxe polyester stuurconsole en veel (standaard) roestvrijstalen 

elementen bezorgen de AW20 One Off Edition een sportief uiterlijk. De 
sloep is af-fabriek al voorzien van een roestvrijstalen zwemtrap, 

navigatieverlichting, relingen en dekbeslag. Dit vele gebruik van 
roestvrijstalen en polyester elementen zorgt ervoor dat slechts beperkt 

onderhoud aan de sloep nodig is. Dit alles zonder in te boeten op een 

gevoel van klasse. Daar zorgen de kuiprand en de lijst om de motorkast 
wel voor, die van massief teakhout zijn.  

 
Prestaties spiegelsloep 

De AW20 One Off Edition kan worden geleverd met motoren vanaf 16 pk, 
goed voor een kruissnelheid van 7 km/u en een top van 12 km/u. Met een 

zwaardere motor kan zelfs 30 km/u gehaald worden. Deze sloep is er ook 
in een Eco-uitvoering, met een zuinige milieuvriendelijke elektromotor. 

Het vaarcomfort is bij alle snelheden gegarandeerd. De rompvorm onder 
water is ontworpen om snel te varen, zonder dat dit ten koste gaat van 

het comfort en de wendbaarheid bij lage snelheden. Door zijn platte 
bodem is de boot bovendien makkelijk op een trailer te plaatsen en kan 

hij in elk vaargebied worden ingezet. 
 

Andere modellen 

AW16 One Off Edition 
AW21 One Off Edition 

AW24 One Off Edition 
AW25 One Off Edition 

AW26 One Off Edition 
 

 

AW21 One Off Edition 
 

De AW21 One Off Edition is een echte familiesloep, waarin acht personen 
kunnen genieten van een gezellige vaartocht op binnen- of kustwateren. 

Deze spitsgatsloep, met zijn ronde achtersteven en aangehangen roer, 
heeft de authentieke uitstraling van de klassieke sloep. De touwrand 

rondom (kabelaring) versterkt dat gevoel nog eens. Echt een prachtboot! 

http://www.wiegmans.nl/aw_one_26.html
http://www.wiegmans.nl/aw_one_16.html
http://www.wiegmans.nl/aw_one_21.html
http://www.wiegmans.nl/aw_one_24.html
http://www.wiegmans.nl/aw_one_25.html
http://www.wiegmans.nl/aw_one_26.html


 

Uitrusting 
Zoals elke AW-sloep heeft de AW21 One Off Edition een polyester romp. 

Veel beeldbepalende elementen, zoals de stuurconsole en de motorkast, 

zijn echter van massief teakhout. Dit draagt enorm bij aan het 
karakteristieke uiterlijk van deze boot. Desgewenst kan ervoor gekozen 

worden om in de voorplecht een ankerluik aan te brengen of een koelkast 
te integreren. 

 
Prestaties spitsgatsloep 

Deze sloep kan worden geleverd met een 21 pk Nanni-motor of een 29 pk 
Yanmar. Die stuwen de boot met gemak naar een kruissnelheid van 7 

km/u en kunnen die doortrekken tot maximaal 12 km/u. 
De symmetrische bouw van de AW21 One Off Edition maakt achteruit 

varen een peulenschil. Ideaal voor smalle wateren waarin niet gekeerd 
kan worden. Door zijn lage zwaartepunt is de stabiliteit van de sloep zeer 

hoog. Dit zorgt ervoor dat bij het in- en uitstappen geen schommelingen 
plaatsvinden, en dat als passagiers zich tijdens het varen in de boot 

verplaatsen, dit geen consequenties heeft voor de koersrichting. Dat is 

nog eens ontspannen sturen! 
 

De AW21 One Off Edition is te koop vanaf €39.000,-. 
 

Andere modellen 
AW16 One Off Edition 

AW20 One Off Edition 
AW24 One Off Edition 

AW25 One Off Edition 
AW26 One Off Edition 

 
 

AW24 One Off Edition 
 

De AW24 One Off Edition is de grotere broer van de AW20 One Off 
Edition. Deze spiegelsloep met doorgestoken (dus onder de boot 

geplaatst) roer kan een vriendenclub van tien personen herbergen. 
Hoewel de boot meestal gebruikt wordt voor dagrecreatie, kunnen met het 

optionele zonnebed ook meerdere slaapplaatsen gecreëerd worden. 
 

Uitrusting spiegelsloep 
Samengevat is de AW24 One Off Edition een eigentijdse, sportieve boot 

die onderhoudsarm polyester combineert met stoer roestvrijstaal. De 
stuurconsole (en uiteraard de romp) is van polyester, terwijl elementen 

als de navigatieverlichting, relingen, het dekbeslag en de zwemtrap 
allemaal standaard in roestvrijstaal zijn uitgevoerd. Ook de reling om de 

teakhouten motorkastlijst heen is van RVS. In de punt van de boot en in 
de achterplecht bevinden zich grote, diepe opbergvakken. 

http://www.wiegmans.nl/aw_one_16.html
http://www.wiegmans.nl/aw_one_20.html
http://www.wiegmans.nl/aw_one_24.html
http://www.wiegmans.nl/aw_one_25.html
http://www.wiegmans.nl/aw_one_26.html
http://www.wiegmans.nl/aw_one_20.html
http://www.wiegmans.nl/aw_one_20.html


Naar wens kan de sloep worden voorzien van een roestvrijstalen 

zwemplateau dat met teakhout is ingelegd, en is voorzien van een 
inklapbare geïntegreerde zwemtrap. 

 

Prestaties 
Aan motoren voor deze spiegelsloep is geen gebrek. Er is keuze uit 

Yanmar-motoren van 40, 54 en 75 pk, die topsnelheden produceren van 
rond de 15, 25 en 37 km/u. De hydrodynamische bodem garandeert hoge 

prestaties bij een laag motorvermogen, maar ook bij hogere snelheden 
ligt de boot als een blok op het water. Bovendien maakt de rompvorm de 

sloep makkelijk trailerbaar. 
 

De AW24 One Off Edition is te koop vanaf €53.000,-. 
 

Andere modellen 
AW16 One Off Edition 

AW20 One Off Edition 
AW21 One Off Edition 

AW25 One Off Edition 

AW26 One Off Edition 
 

 

AW25 One Off Edition 
 

Onder de indruk van de AW21 One Off Edition, maar is die net een maatje 
te klein? De AW25 One Off Edition is dezelfde klassiek gelijnde 

familieboot, maar dan een slag groter. Dus net zo’n fraaie spitsgatsloep 
met aangehangen roer, alleen met plaats voor wel tien personen. Door de 

mogelijkheid comfortabele slaapplaatsen te creëren bovendien geschikt 
voor zowel dag-, weekend- als weekrecreatie. 

 
Uitrusting 

Deze sloep is van zeer veel gemakken voorzien. Wat te denken van een 

koel-vriescombinatie (inhoud: 49 liter), een gascomfort met geïntegreerde 
gasfles die aan de hoogste veiligheidsvoorschriften voldoet en een 

wasbakje met stromend water? Onder de diverse banken is veel 
bergruimte en de mogelijkheid bestaat om een milieuvriendelijk toilet te 

plaatsen. Verstralers in de boeg van de boot zijn standaard, evenals een 
massief teakhouten stuurconsole waarop alle bedieningsmogelijkheden 

binnen handbereik zijn. 
 

Prestaties spitsgatsloep 
Doordat de motor (een 40 pk Yanmar, goed voor een kruissnelheid van 

circa 7 km/u en een top van 12 km/u) onder het achterdek van de sloep 
geplaatst is, ontstaat in de kuip meer ruimte. Benut die ruimte gerust om 

rond te lopen, want de boot is onder alle omstandigheden zeer stabiel en 
koersvast. De optionele boegschroef verhoogt het vaarcomfort nog verder, 

http://www.wiegmans.nl/aw_one_16.html
http://www.wiegmans.nl/aw_one_20.html
http://www.wiegmans.nl/aw_one_21.html
http://www.wiegmans.nl/aw_one_25.html
http://www.wiegmans.nl/aw_one_26.html
http://www.wiegmans.nl/aw_one_21.html


bijvoorbeeld wanneer bij lage snelheden en weinig bewegingsruimte met 

de sloep gemanoeuvreerd moet worden. 
 

De AW25 One Off Edition is te koop vanaf €68.000,- 

 
Andere modellen 

AW16 One Off Edition 
AW20 One Off Edition 

AW21 One Off Edition 
AW24 One Off Edition 

AW26 One Off Edition 
 

 

AW26 One Off Edition 
 

Als in één sloep alles in zich heeft, is het wel de AW26 One Off Edition. 
Deze boot combineert de klassieke uitstraling van de AW25 One Off 

Edition met de sportieve karakteristieken van de AW24 One Off Edition: 

het is een spitsgatsloep met doorgestoken (dus onder de boot geplaatst) 
roer, voorzien van veel polyester en roestvrijstalen accessoires. Door het 

beperkte gebruik van houten elementen is het onderhoud aan de sloep 
gering. Kortom: de ideale weekendboot voor je vriendenclub! 

 
Uitrusting spitsgatsloep 

De standaard al zeer complete uitrusting zorgt dat een tochtje met deze 
sloep gegarandeerd pleziervaart wordt. De AW26 One Off Edition heeft 

een vaste zwemtrap, een in de romp geïntegreerd polyester zwemplateau 
met teakhouten delen, een koel-vriescombinatie (inhoud: 55 liter), 

ingebouwde wijnkoeler, wasbakje met stromend water, polyester 
stuurconsole en standaard halogeenverlichting (verstralers) in de boeg. 

Dus instappen en wegwezen! 
 

Prestaties  

De ruimte in de kuip van deze sloep wordt maximaal benut doordat de 
motor achterin geplaatst is. Daarbij kan worden gekozen uit een 40 pk of 

een 75 pk krachtbron van het kwaliteitsmerk Yanmar. Die bereiken 
moeiteloos een kruissnelheid van rond de 7 of 13 km/u tot een maximum 

van 12 of 32 km/u. En ongeacht het tempo ligt de boot als een blok in het 
water. 

 
De AW26 One Off Edition is te koop vanaf €78.000,-. 

 
Andere modellen 

AW16 One Off Edition 
AW20 One Off Edition 

AW21 One Off Edition 
AW24 One Off Edition 

http://www.wiegmans.nl/aw_one_16.html
http://www.wiegmans.nl/aw_one_20.html
http://www.wiegmans.nl/aw_one_21.html
http://www.wiegmans.nl/aw_one_24.html
http://www.wiegmans.nl/aw_one_26.html
http://www.wiegmans.nl/aw_one_25.html
http://www.wiegmans.nl/aw_one_25.html
http://www.wiegmans.nl/aw_one_24.html
http://www.wiegmans.nl/aw_one_16.html
http://www.wiegmans.nl/aw_one_20.html
http://www.wiegmans.nl/aw_one_21.html
http://www.wiegmans.nl/aw_one_24.html


AW25 One Off Edition 

http://www.wiegmans.nl/aw_one_25.html

