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Tigé Owners Meeting
Elk jaar groter en beter!

T

Tigé Boats en Konvex Boats, de importeur voor Noord-Europa en de Benelux, hadden het laatste week-end van Juli opnieuw uitgekozen om alle wakeboarders en liefhebbers van
het Amerikaanse merk samen te brengen op de stuwmeren
Eau d’heure. Na de veelvuldige regenval in de maanden Mei
en Juni was dit een uitgelezen mogelijkheid om de Tigé boten
de sporen te geven.

Nieuwtjes en tips uit te wisselen…

Europa te brengen met deze meeting. De meeting laat ook
toe om eens iets terug te doen voor onze trouwe klanten en
de stijgende populariteit toont aan dat onze klanten elk jaar
weer naar dit evenement uitkijken.”
Uiteraard kwam naast het testen van de verschillende modellen ook het sportieve aspect aan bod en dit mag ook wel want
na al de regen en het slechte weer in het voorjaar werden
heel wat wakeboard en wakesurf wedstrijden afgelast.

De Tigé owners reunion lijkt elk jaar groter en beter te worZo ook de European Tigé Trophy die had moeten plaats vinden. Waar er in 2015 nog twaalf boten aanwzeig waren, kon
den op de Moesel rivier. Niet getreurd want Tigé gaf op het
organisator Konvex maar liefst vijftien eigenaars van Tigé Boweekend van 3-4 September aan de beste waten uit Belgie, Luxemburg, Frankrijk & Nederkesurfers van Europa de kans om een gooi te
land verwelkomen om samen te genieten van
een heerlijke zomerdag en nieuwtje en tips met
doen naar de Europese Wakesurf titel in het
elkaar uit te wisselen om nog meer te halen uit
Franse plaatse Annecy.
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Een echt familiegebeuren…

Konvex Boats, de verdeler van Tigé Boats in de
Benelux, deed er ook dit jaar weer alles aan om
het de eigenaars naar hun zin te maken.
De “Tigé Owners meeting” is zoveel meer dan het testen van
nieuwe modellen, het is een echt familiegebeuren waarbij
iedereen de kans krijgt om eens te proeven van de snelle en
sportieve sensaties van een Tigé. Inmiddels steekt de meeting in Belgie zijn grotere broertjes in de Verenigde Staten en
Australie naar de kroon en is het een van de grootse meetings
in zijn soort van het Texaanse merk.

Met plezier tekenen we weer paraat in 2017
voor deze unieke Owners Meeting.

Voor meer informatie over Tigé en Konvex Boats kan u terecht op www.konvex.be
Tekst: Emmanuel Eraly – foto’s: Sebastien Krings

Renaud Kuppens, eigenaar van Konvex Boats, was in zijn nopjes na afloop: “Tigé draagt als merk het familiegevoel een
zeer warm hart toe en dit proberen we ook voor een stuk naar

Het is een echt familiegebeuren waarbij
iedereen de kans krijgt om eens te proeven
van de snelle en sportieve
sensaties van een Tigé.
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