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Highfield aluminium RIB’s op Boot
Holland en Belgian Boat Show

Na de succesvolle introductie van Highfield aluminium RIB’s tijdens de vorige
editie van de Belgian Boat Show, hebben
onze zuiderburen nu een eigen dealer.
Brugge Marine Center, RIB specialist in
België, is nu officieel dealer van het merk
met de Australische roots. Tijdens de
Belgian Boat Show zal Highfield Benelux in samenwerking met Brugge Marine
Center de Highfield serie tonen op stand
3099 en 3084. In Gent kunnen de bezoekers het tweede en derde weekend
van februari kennismaken met de Rollup 250, Ultralite 240/260, de Classics
260/290/340 en de Ocean Master 350

en 640 DL. Ook op Boot Holland, van 12
tot en met 17 februari in Leeuwarden, is
Highfield vertegenwoordigd. Daar zullen
Highfield Benelux en de dealer in Friesland, Sirag Watersport, de nieuwe Ocean
Master 590T presenteren. Kenmerkend
aan dit model is de aluminium romp die
een uiterst stijve constructie met zich
meebrengt. In combinatie met een hellingvlak van 24 graden zijn daarmee de
koersvastheid en het veilige gedrag op
ruw water gewaarborgd.
Highfield Benelux
T: 0486-454927, www.highfieldboats.nl

Oud-eigenaar
Van Wijk
Maritiem
start nieuw
watersportbedrijf
Tenderland
Er is een nieuw watersportbedrijf gespecialiseerd in tenders en sloepen: Tenderland.
Het bedrijf in Woubrugge richt zich op de
aan- en verkoop van mooie, jonge gebruikte schepen, nieuwbouw, winterstalling, aankoopkeuringen, refits en onderhoud. De eigenaar is een bekende naam
in de watersportsector. Met bijna 30 jaar
werkervaring in de watersport kent Peter
van Wieringen de markt door en door en
verwacht hij zijn klanten op de juiste wijze
van advies te voorzien. Hierbij staan oprechtheid en vertrouwen hoog in het vaandel. Als eigenaar van Van Wijk Sloepen
heeft Van Wieringen bijna 1.000 schepen
verkocht aan tevreden klanten. Met Tenderland wil hij een nieuwe dienst leveren
aan watersporters die op zoek zijn naar
beleving in de watersport. Met TopFit
biedt Tenderland haar klanten ook een
volledig refitprogramma voor hun schip.
Tenderland
T: 06-51219925
www.tenderland.nl

Rubberboot Holland verhuist naar Aalsmeer
Rubberboot Holland was op zijn oude locatie in Zaandam uit z’n jasje gegroeid.
Om de klanten beter te kunnen bedienen,
heeft het bedrijf besloten een nieuw pand
te betrekken in Aalsmeer. Sinds eind 2015
is de showroom van de specialist in rubberboten te vinden op Lakenblekerstraat
56 in Aalsmeer. Rubberboot Holland is
dealer van de merken Zodiac, Bombard,
Avon en Capelli. Daarnaast voert ze de
buitenboordmotoren van Yamaha, Honda
en Evinrude.

Rubberboot Holland
T: 075-6313518
www.rubberboot-holland.nl
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