
DOCK 
 

Vergeleken met de AW Baseline, AW One Off Edition en AW Tender zijn de 

DOCK-boten een aparte tak van sport. Een DOCK is een sterke, stoere, 
degelijke werkboot, gericht op praktisch nut. No-nonsense en bedoeld om 

te werken (het vervoer van materialen of personen bijvoorbeeld) of voor 
het uitoefenen van hobby’s als vissen en watersport. Een ideale boot voor 

meren en rivieren en geliefd door mensen van alle leeftijden. Een DOCK is 
wat hij is en hoeft dus niet gereedgemaakt te worden voor vertrek. Het is 

instappen, starten en gaan. Daarmee is hij altijd beschikbaar op het 
moment dat je hem wilt gebruiken.  

 
DOCK-boten zijn volledig gemaakt van onderhoudsvriendelijk polyester. 

Daarnaast is ook de DOCK STEEL leverbaar. Die is, zoals de naam al doet 
vermoeden, volledig van 4 mm dik zeewaardig aluminium gemaakt. 

 
Vaareigenschappen en prestaties 

De DOCK is een zogenoemde ‘trimaran’. Dit betekent dat de onderkant 

van de romp bestaat uit drie parallelle drijvers, waartussen zich dus twee 
‘watertunnels’ bevinden. Hierdoor is een DOCK zeer stabiel en, uiteraard 

afhankelijk van de motor, in staat hoge snelheden te behalen. Daardoor is 
deze boot uitermate geschikt voor recreatiedoeleinden, zoals vissen en 

waterskiën. Door zijn zeer beperkte diepgang is hij bovendien makkelijk 
trailerbaar. 

 
Uitrusting 

Standaard is de DOCK uitgerust met zeer veel roestvrijstalen elementen: 
de sokkel onder de stuurconsole, de grijprelingen aan de console en op de 

voor- en achterplecht, het dekbeslag, de bekerhouders, de beschermstrips 
en ook de stoelen staan op een zwaar uitgevoerd onderstel. De boot heeft 

een stootlijst van oerdegelijk hard kunststof. Aan de binnenkanten van de 
boot bevinden zich bergkisten, waardoor tevens een brede instap 

ontstaat. 

De DOCK is zelflozend, dus er kan geen water in de boot blijven staan. Als 
extra zekerheid is hij uitgerust met een zeer goede antislipvloer. 

 
Leverbare opties 

Optioneel kan achterin de boot een roestvrijstalen achterbank geplaatst 
worden, inclusief kussens en een geïntegreerde skipaal. Overigens kunnen 

alle roestvrijstalen elementen naar wens gematteerd worden. 
 

Onderhoud DOCK 
Doordat een DOCK volledig gemaakt is van polyester, is die zeer 

onderhoudsvriendelijk. Hij is geschikt voor alle jaargetijden en in de 
winter hoeft de boot zelfs niet op het droge gehaald te worden. 

 
Modellen 

http://www.wiegmans.nl/aw-baseline.html
http://www.wiegmans.nl/aw-one-off-edition.html
http://www.wiegmans.nl/aw_tender.html
http://www.wiegmans.nl/dock-steel-boten.html


DOCK 540 

DOCK 600 
DOCK 700 

 

 

DOCK 540, 600 en 700 
 

De polyester DOCK is in drie modellen leverbaar: op de 5.40 meter lange 
DOCK 540 is plaats voor vier personen, de DOCK 600 heeft een lengte van 

zes meter en eveneens ruimte voor vier personen en de DOCK 700 is een 
meter langer en kan zes passagiers herbergen. Ze verstaan de kunst van 

het weglaten en zijn zeer spaarzaam ingericht. Een DOCK is een werkboot 
en bevat geen overbodige franje. Bij de ontwikkeling van deze boten is 

alle aandacht uitgegaan naar betrouwbaarheid, bedrijfszekerheid en 
praktisch nut. 

 
DOCK 540 

De DOCK is zelflozend, dus er kan geen water in de boot blijven staan. Als 

extra zekerheid is hij uitgerust met een zeer goede antislipvloer. 
Doordat een DOCK volledig gemaakt is van polyester, is die zeer 

onderhoudsvriendelijk. Hij is geschikt voor alle jaargetijden en in de 
winter hoeft de boot zelfs niet op het droge gehaald te worden. 

 
DOCK 600 

Afhankelijk van de werkzaamheden waarvoor de DOCK 600 wordt ingezet, 
kan gekozen worden uit diverse aangehangen motoren, met een 

vermogen variërend van 9,9 tot 115 pk. Motoren tot 15 pk hebben een 
maximumsnelheid onder de 20 km/u, waardoor geen vaarbewijs verplicht 

is. Motoren vanaf 50 pk zijn bij uitstek geschikt voor watersporten zoals 
waterskiën, wake boarden, enz. 

 
De DOCK 600 is te koop vanaf €15.480,-. 

 

DOCK 700 
Voor liefhebbers van sportief en ruig is er de DOCK 700, die is gemaakt 

voor hoge snelheden. De boot heeft een stoer uitziende polyester console, 
waarin zoveel bergruimte is dat er zelfs een toilet kan worden geplaatst. 

Bestuurder en passagier zitten op een geveerde ‘jockey seat’ (een soort 
zadelstoel) voor optimaal zitcomfort, ook bij ruige handelingen. Er is 

ruimte voor nog twee extra stoelen.  
Kies je voor de DOCK 700, dan kies je voor brute kracht. De aanbevolen 

motoren genereren 115 tot 200 pk, goed voor stoer vaargedrag tot 85 
km/u en watersporten. Volledig rondom zijn grijprelingen geplaatst, om 

ook als passagier de hoge snelheden te kunnen trotseren. 
 

De DOCK 700 is te koop vanaf €26.250,-. 
 

http://www.wiegmans.nl/dock-540.html
http://www.wiegmans.nl/dock-600.html
http://www.wiegmans.nl/dock-700.html

