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Open Huis Enkhuizensloep
3 en 4 november

Op zaterdag 3 en zondag 4 november
opent Stoop Jachtbouw, bekend als
de bouwer van de Enkhuizensloep, de
deuren van haar werf voor belangstellenden. Tijdens deze dagen vertellen de
medewerkers alles over het bouwen van
sloepen en het bewerken van teakhout.
Daarnaast worden bezoekers geïnformeerd over de meest recente ontwikkelingen, zoals het volledig elektrisch varen
en het varen met een uitgekiend hybride
systeem. Uiteraard heeft de werf een
aantal gebruikte en nieuwe sloepen voor
de geïnteresseerden klaar staan. Door
zoveel mogelijk verschillende modellen

te tonen, hoopt Stoop Jachtbouw met
dit Open Huis weekend een uitgelezen
kans te bieden om een goede vergelijking te maken. De aangeboden gebruikte
sloepen zijn tijdens deze twee dagen
uitermate aantrekkelijk geprijsd, aldus
Stoop Jachtbouw. Zaterdag 3 november
is de werf geopend van 10:00 tot 17:00
uur, zondag 4 november van 11:00 tot
17:00 uur. Hapjes en drankjes staan klaar
op De Hoek 1 in Enkhuizen waar de werf
gevestigd is.

Gloednieuwe
Antaris Sixty6
Antaris introduceert eind 2012 een
volledig nieuw model. Eigenwijs, stoer,
eigentijds, modern en afwijkend, dit
zijn slechts een paar woorden die van
toepassing zijn op de Antaris Sixty6.
Kenmerkend voor deze polyester sloep
in het zes meter segment is het stoere
en rechte steven en de rubber stootrand
langszij. De sloep is voorzien van een
geïntegreerd zwemplateau en daarnaast
is er veel aandacht besteed aan het
zitcomfort. De speciale rompvorm zorgt
voor stabiliteit en indien gewenst kan er
snel met deze sloep worden gevaren.
Bij het ontwerp en de productie van de
rompvorm is verder rekening gehouden
met het brandstofverbruik van de boot.
Door het ruime aanbod accessoires kan
de standaard complete sloep indien
gewenst volledig worden afgestemd op
persoonlijke wensen.
Antaris Shipyard
T: 0514-596270
www.antarisboats.com

Enkhuizensloep
T: 0228-321385, www.enkhuizensloep.nl

E.W. Driessen verhuist naar Aalsmeer
Eind oktober verhuist watersportbedrijf E.W. Driessen van Amsterdam
naar Herenweg 100 in Aalsmeer.
E.W. Driessen is in 1960 opgericht en
werd al snel één van de eerste leveranciers die Amerikaanse boten op
de Nederlandse markt bracht. Op dit
moment zijn Sea Ray en Boston Whaler
nog steeds de grote merken waar
E.W. Driessen haar naam aan heeft
verbonden. Sinds de overname door
Kempers Watersport begin 2008 is de
dagelijkse leiding in handen van Bart
Kempers. Met de verhuizing zal het

bedrijf haar activiteiten samen met
Kempers Watersport in een prachtige
accommodatie aan de Westeinderplassen voortzetten. Het assortiment van
E.W. Driessen is breed en bevat naast
de nieuwbouwboten en occasions ook
accessoires als trailerondelen, boegkussens, reddingsvesten, skitouwen,
Boston Whaler en Sea Ray kussens,
banken, propellers en bimini tops.
E.W. Driessen
T: 0172-503000
www.ewdriessen.nl
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