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T H E FO U N D E R O F S EAN E T: 
MAT T Y ZA D N I KA R (58)

Dit verhaal start in de steenkoolmijn van Eisden, een deel-
gemeente van Maasmechelen. De mijn van Eisden was 
meer dan een halve eeuw de grootste werkgever in de 
streek en in elke familie uit de regio was er wel iemand die 
in deze sector werkzaam was. Eén van de mijnwerkers van 
de mijn van Eisden was Matty Zadnikar, geboren in Leut 
op 1 december 1961 als zoon van een Maaslandse moeder 
en een Sloveense vader. De sympathieke Limburger was 
ambitieus en werkte zich er dan ook al snel op als hoofd 
van de veiligheid, tot er een abrupt einde komt aan zijn 
carrière. In 1987 sluit de steenkoolmijn haar deuren en net 
als vele andere werknemers wordt Matty Zadnikar gedwon-
gen om een nieuwe uitdaging te zoeken, een uitdaging die 
later zou leiden tot groot succes. 

LE T YO U R D R EAM S S E T SAI L …

In 1995 startte Matty met zijn eigen bedrijf Z-group, pio-
nier gespecialiseerd in serviceverlening op het vlak van 
veiligheid. Z-group werkte voor petrochemische bedrijven 
die filialen hadden over de hele wereld. Door de sterke 
groei en het moeilijk vinden van de juiste medewerkers 
werden ze genoodzaakt in te zetten op systeemtechnolo-
gie. Op deze manier konden ze een deel van de menselijke 
functies laten overnemen door het inschakelen van o.a. 
meetapparatuur en camera-technologie, later zelfs geïnte-
greerd in een mobiele interface. Deze verdere ontwikke-
ling gaf hen de mogelijkheid internationaal door te groeien 
met wereldwijde spelers.

Stel je voor… een warme zomerse dag: je ligt te genieten van de zon, een 
heerlijke cocktail on the side, je favoriete muziek op de achtergrond…en je 
droomt zachtjes weg op het ritme van de golven. Iemand komt je ijsemmer 
bijvullen en zegt dat de lunch meteen wordt opgediend. Dat is het, …niet?  

De droom om je vakantie door te brengen op je eigen yacht. 

T E KST: SO FI E D I LLE N 

DO N ’ T M I SS T H E BOAT !

Toch bleef Matty’s kinderdroom al die jaren door zijn hoofd 
spoken, een eigen yacht bezitten. Als 10 jarig jongetje was 
de geboren ondernemer reeds in het bezit van zijn eigen 
peddelboot. Tijdens de zomervakanties ging hij, samen 
met zijn ouders, naar hun klein appartementje aan de idy-
llische Côte d’Azur. Daar was hij steevast terug te vinden 
in de havens waar hij wegdroomde bij de majestueuze jach-
ten die er lagen aangemeerd. Het peddelbootje was ten 
tijde van Z-group inmiddels al ingeruild voor een speed-
boot en in een wat latere periode werd er zelfs af en toe een 
yacht gecharterd. 

Op deze manier kon Matty volop alle voordelen ervaren 
van een mooi jacht zonder alle bijkomende beslommerin-
gen. Als druk bezet ondernemer waren de vakantieperio-
des eerder beperkt en wou hij er dan ook optimaal van 
genieten. In 2011 krijgt Matty an offer he can’t refuse. Hij 
verkoopt zijn succesvol bedrijf, Z-safety Services, (met 
inmiddels 850 medewerkers in België, Nederland, Duits-
land, Frankrijk en UK), aan de Amerikaanse groep Total 
Safety. Matty begeleidt nog tot eind 2013 de integratie van 
Z- safety binnen de Total Safety group in Europa. 
Tijdens een sabbatjaar in 2014 kon hij zich dan eindelijk 
gaan focussen op zijn echte passie,”motor-yachten” en ont-
stond het idee rond SeaNet Europe. Een uniek concept 
van yacht co-ownership zag in 2016 het levenslicht. Deze 
formule geeft mensen de mogelijkheid eigenaar te zijn van 
een super-yacht, samen met andere eigenaars. 
Afhankelijk van de persoonlijke wensen van de eigenaar 
wordt er een pakket op maat uitgewerkt waarbij niets 
onmogelijk is. SeaNet helpt je niet alleen bij het zoeken 
naar het geschikte schip maar zoekt eveneens naar gelijk-
gestemde mede-eigenaars. →
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LU X U RY TAK E N TO T H E N E X T LE V E L!
“Your home away from home” zegt het eigenlijk helemaal. 
Uniek is de zorg voor extreme personalisatie van het schip 
tijdens uw periode van verblijf. SeaNet zorgt ervoor dat je 
persoonlijke items telkens opnieuw daar staan waar ze 
stonden bij je laatste vertrek. Je zal zelfs niet beseffen dat 
er anderen aan boord waren tijdens je afwezigheid. De Sea-
Net crew heeft dan ook maar 1 doel en dat is ervoor te zor-
gen dat alles vlekkeloos verloopt tijdens je vakantie zodat 
jij maar 1 ding dient te doen: genieten! 

Benieuwd naar de mogelijkheden? www.seanetco.eu

W E E TJ E S :

S u p e r y a c h t  s u b m a r i n e s

Microsoft co-founder Paul Allen’s superyacht, Octopus, 
heeft maar liefst 2 heuse onderzeeërs aan boord! Eén ervan 
biedt plaats aan maar liefst 10 mensen en kan 8 uur onaf-
gebroken varen. De andere submarine is volledig te bedie-
nen vanop afstand.

G e s c h i e d e n i s

Een yacht werd oorspronkelijk gebruikt door de Neder-
landse Marine als een klein schip dat bedoelt was voor het 
achtervolgen en uiteindelijk gevangen nemen van piraten. 
Het eerste yacht werd gebouwd in 1660 door de Hol-
land-East India Company en werd nadien geschonken aan 
Charles II. Hij gebruikte het als zijn persoonlijk vaartuig 
en sindsdien werd “yacht” de algemene benaming voor 
luxe-schepen. Yacht is trouwens oorspronkelijk afkomstig 
van het Nederlandse woord jacht (jagen).

H e t  s n e l s t e  y a c h t  t e r  w e r e l d

De 42 meter lange ‘World Is Not Enough’ is met een topsnel-
heid van 70 knopen (130 km/h) het snelste jacht ter wereld. 
En je zou het niet zeggen, maar ondanks de 20.600 pk, ver-
deeld over twee dieselmotoren (2 x 5.435 pk) en twee tur-
bines (2 x 4.600 pk), is het schip meer dan een speedboat.w

T H E F O U N D E R O F S E A N E T: M AT T Y Z A D N I K A R (5 8 )

YACHT CO-OWNERSHIP IS EEN 
UNIEK CONCEPT. DEZE FORMULE 

GEEF T MENSEN DE MOGELIJKHEID 
EIGENA AR TE ZIJN VAN EEN SUPER-

YACHT, SAMEN MET ANDERE 
EIGENA ARS. 


