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Meer dan 65 jaar ervaring
Passie voor watersport begint bij Holland Sport Boat Centre, een bekende naam in 
nautisch Nederland. Met een showroom van 1000 m², een eigen Service Centre en vele 
jaren watersportervaring worden de klanten optimaal bediend. Men kan altijd rekenen op 
eerlijk advies, betrouwbare stalling en vakkundige service. Het bedrijf vertegenwoordigt 
meerdere bekende bootmerken zoals bijvoorbeeld Searay, Bayliner, Saxdor en Seadoo.

Vrijheid en avontuur
Sales manager Thomas Rijnbeek: ”We zien onszelf 
als brengers van vrijheid, avontuur en gezelligheid 
op het water. Daar zijn we trots op. Bij ons vind je 
alles voor watersport, van rubberboot tot sloep 
tot motorjacht en van nieuw tot occasion.” Ook 
accessoires en onderdelen zijn ruim op voorraad. 
Bovendien zijn ze één van de grootste watersport 
funstores van Nederland, met alleen de allerbeste 
merken zoals: Jobe, Jet Pilot en Reef. Holland Sport 
Boat Centre is gevestigd in Nautix, het bruisende 
nautisch kwartier van Amsterdam. Onlangs besloot 
het bedrijf een nieuw merk toe te voegen aan het 
assortiment, de boten van Stormer Marine.

Ergonomisch en onderhoudsarm
Stormer Marine is een Nederlandse scheepswerf 
in Hoorn die aluminium en polyester boten 
bouwt voor particuliere watersporters, maar 
ook voor de veeleisende professionele klanten 
wereldwijd. Stormer Marine combineert Nederlands 
scheepsbouwambacht met de nieuwste 
technologieën op het gebied van scheepsontwerp, 
engineering, bouw en voortstuwing. De Stormer is 
voorzien van een zelfl ozende kuip en - zelfs bij het 
aan of van boord gaan - ontzettend stabiel. Qua 
aandrijving kan men kiezen tussen een elektrische 
motor of een Vetus verbrandingsmotor. De keuze 
om boten van Stormer Marine toe te voegen aan 

het assortiment is natuurlijk niet zomaar. Thomas: “De sloepen van Stormer 
Marine zijn door en door robuust en dus gebouwd voor een lang en geweldig 
vaarleven. Dat Stormer Marine zich niet alleen op de particuliere markt richt, 
maar ook op de zakelijke markt opereert, zegt genoeg. Het merk doet geen 
concessies aan kwaliteit en afwerking. Dat zie en ervaar je, of je nu kiest voor 
elektrisch of diesel, voor aluminium of polyester. Het compromisloze ontwerp en 
de allerbeste materialen maken een Stormer gebruiksvriendelijk, ergonomisch 
én onderhoudsarm.”

Toekomstbestendig
Holland Sport Boat Centre gaat met zijn tijd mee en richt zich daarom niet 
meer enkel op snel varende boten, maar ook op langzaam varend en elektrisch 
aangedreven boten. Stormer Marine past perfect in deze strategie. Het bedrijf 
is enorm aan het groeien; zeker in Amsterdam zie je steeds meer ‘Stormers’ 
rondvaren. Met Stormer Marine erbij kan het bedrijf ook in de vraag naar solide 
sloepen voorzien en bovendien in de pas blijven lopen met de groeiende vraag 
naar elektrische vaartuigen. Vanaf 2025 mogen boten met een brandstofmotor 

de Amsterdamse binnenstad niet meer in. De samenwerking met Stormer 
Marine is er dan ook één voor de lange termijn. Thomas: “Met de verhuizing 
naar Nautix, het nieuwe nautische hart van Amsterdam waar allerlei nautische 
bedrijven zich zullen vestigen, valt alles mooi op z’n plek. Stormer Marine en 
Holland Sport Boat Centre kunnen elkaar zeker versterken. Daarmee doel ik 
niet alleen op het gebied van verkoop, maar ook op het vlak van verduurzaming 
en de elektrifi catie van het varen.” De mogelijkheden zijn namelijk eindeloos. 
Of het nu gaat om aandrijving, de positie van het roer, bolders, lieren, pompen 
en uitrusting; alles wordt naar wens van de klant geïnstalleerd. Ga daarom snel 
langs bij Holland Sport Boat Centre en ervaar zelf wat een Stormer voor u kan 
betekenen!

Holland Sport Boat Centre
Zuiderzeeweg 2
1095 KG Amsterdam
+31 (0)20-6947527
info@hollandsport.nl
www.hollandsport.nl
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