Watersportnieuws | Sloepen en sportboten
Kijk op www.BootAanBoot.nl voor meer watersportnieuws

TTH Watersport heeft een vernieuwde
website én verhuist medio maart naar het
nieuwe adres De Stek 10 in Wieringerwerf,
pal aan de A7. Totaalleverancier voor
de watersport, noemt Nico Dekker
zijn bedrijf. Dat klopt wel, want
hij levert motoren van Suzuki en
Mercury plus aluminium visboten,
tourboten, consoleboten en
professionele boten. Daarnaast
verkoopt hij RIBs van het merk
Adventure en Hydrosport, waarbij
de Hydrosport RIBs worden
geleverd onder de merknaam ‘Tzunami
by Hydrosport’ en vallen onder de High
Performance Range. De aluminium RIBs
van Tzunami worden in hun eigen fabriek in Wieringerwerf gemaakt en kenmerken zich doordat ze custom build zijn. Naast de eigen bouw
hebben zij sinds 2014 de exclusieve vertegenwoordiging van UMS Aluminium vis- en consoleboten. Tot slot produceert TTH Watersport
boottrailers van het merk iTrailers.

TTH Watersport breidt uit

TTH Watersport | +31 (0)227-604362 | www.tthwatersport.nl

Nieuwe dealer voor Leo
Coastal Rowing boten

Jasper Klarenbeek heeft voor Nederland en België het dealerschap
van de Zweedse Leo Coastal Rowing boten overgenomen. Niek
Goes uit Sneek vond het met zijn 65 jaar mooi geweest en was
op zoek naar een nieuwe dealer. Coastal roeien neemt een grote
vlucht, meldt Klarenbeek. “Je kunt overal en (bijna) altijd het
water op. Veilig en verantwoord, vanwege een bredere stabiel
ontworpen boot waar het overkomende water direct geloosd
wordt via de open achterzijde.” Leo Coastal Rowing is Zweeds.
De boten worden zowel in glasfiber als in carbon gemaakt. Ze
zijn ontworpen volgens de standaarden van de internationale
sportorganisatie FISA. Een Nederlandse roeier heeft op het
WK Coastal Roeien in Hongkong eind 2019 een bronzen medaille
veroverd in haar Leo skiff. Leo Coastal Rowing heeft de Coastal
skiff C1X en de Coastal dubbel C2X in het assortiment. De nieuwe
dealer besluit: “Het is een mooi ontwerp, vaart licht en loopt ‘lekker
door’. De skiff is goed in je eentje te handelen met een trolley.”
Leo Coastal Rowing
+31 (0)6-12295996 | www.coastalnederland.nl
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Nieuw
sloepenmerk: Ds
(Duurzame sloep)
De naam zegt het al. Sloepenbouwer
Sloepmakerij B.V. te Woudsend ontwikkelt
een nieuwe lijn sloepen waaraan werkelijk
alles duurzaam is. Van toegepaste
materialen tot en met de werkwijze.
Het bijzondere aan de sloepen is de 3D
geprinte romp van huisvuil. De productie
vindt plaats in eigen land. Afbouw zelfs in
eigen huis. Van de romp tot aan de vlag
heeft het bedrijf duurzame opties in de
aanbieding. Iedere sloep heeft daarmee
een eigen duurzaamheidspercentage.
In samenwerking met TU Delft is een
modellenlijn in ontwikkeling van 5.50 meter
lengte tot een forse 9.00 meter.

Sloepmakerij B.V.
+31 (0)6-23539806
www.duurzamesloepen.nl
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