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Nieuw bij Klop Watersport:
Maxima sloepen en tenders
Klop Watersport breidt haar aanbod nieuwe sportboten en tenders verder uit. De
dealer van onder meer Invictus Yachts, Galeon Yachts, Bavaria Sportcruisers, Brig,
Chaparral, Grand, Antaris, Maril, Quicksilver en Robalo heeft een nieuw merk aan
haar aanbod toegevoegd: Maxima sloepen en tenders. Maxima Boats is een jong en
dynamisch merk dat zich richt op vernieuwende trends in sloepenland. De boten zijn
stijlvol, chique, doordacht en concurrerend in prijs. Alle sloepen en tenders die Klop
Watersport aanbiedt staan zowel op de website als in de showroom in HardinxveldGiessendam.
Klop Watersport | T: 0184-612227 | www.klopwatersport.nl

Sloepenbouwer
Aquatec
genomineerd
voor Friese
onderneming
van het jaar 2018
Aquatec Industries, de werf achter
de Antaris, Maril en Makma sloepen,
is genomineerd voor de verkiezing
‘Friese onderneming van het jaar’. De
botenbouwer uit Woudsend is hiermee
één van de zes kanshebbers op de
prijs. Bijzonder ondernemerschap en
een sterke behoefte aan verandering en
groei zijn daarbij belangrijke factoren. De
jury selecteert uit de zes genomineerden
drie finalisten. Dit gebeurt tijdens een
mini event, waar de genomineerden een
pitch houden voor de jury. Vervolgens
worden de drie finalisten door de
jury bezocht, zodat de jury zelf een kijkje
kan nemen bij de organisaties om zich
verder te verdiepen. Op dinsdag 10 april
2018 wordt tijdens de finale de winnaar
gekozen.
Aquatec Industries
T: 0514-596270 | www.antarissloepen.nl

Nieuwe locatie voor Bola Watersport
BoLa Maritiem is verhuisd. Na vijf jaar
gevestigd te zijn geweest in Monster is de
sloepenbouwer nu te vinden op de nieuwe
locatie in Poeldijk. De werf verwacht vanuit
deze nieuwe locatie haar klanten van een
nog betere service te kunnen voorzien.
“De nieuwe locatie in Poeldijk is bij uitstek
geschikt voor watersportrecreatie,”
aldus het team van Bola Maritiem. Het
oude pand op de nieuwe locatie maakt
daarbij plaats voor het nieuwe pand van

BoLa Maritiem. Vanuit dit nieuwe pand
biedt Bola Maritiem ook (winter)stalling,
bootonderhoud en advies en begeleiding
bij de aanschaf van een nieuwe boot
aan. Daarnaast zet Bola Maritiem de
productie van de GS Cruisers hier voort.
Het nieuwe pand is te vinden op Jupiter
81 in Poeldijk.
Bola Maritiem
T: 0174-212633 | www.bolamaritiem.nl
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