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“Even rustig een ijsje eten
kan hier ook”

Al bijna veertig jaar zet Allround Watersport Meerwijck de provincie
Groningen met haar diverse interessante vaartrajecten op de kaart.
Watersport moet ‘beleving en plezier’ zijn, zo luidt de visie. Allround
Watersport Meerwijck in Kropswolde reikt hiervoor alle benodigdheden aan, variërend van bootverkoop, bootverhuur, jachtservice
en een watersportwinkel tot een ruim opgezette jachthaven met
uitgebreide faciliteiten. Sinds kort is hier zelfs een tankstation bijgekomen. De enthousiaste eigenaar John Stalman: “Wij regelen
ook zaken die niet standaard in elk watersportbedrijf voorkomen.”
Bootverkoop

Toen Johns ouders in 1974 Jachthaven Meerwijck oprichtten was de focus
voornamelijk gericht op de haven en de
botenbouw. Kort daarop volgden ook
de verkoop van polyester boten zoals de
Nordam en de Inter en aanvullende activiteiten. In 2005 nam zoon John Stalman het stokje over en ging er een frisse
wind door het watersportbedrijf. Samen
met technisch man Jan-Geert en de organisatorisch sterke Sabine werden alle
facetten aangepakt. Het aanbod van het
bedrijf in Kropswolde werd nog diverser,
waardoor de naamsverandering naar
Allround Watersport Meerwijck onvermijdelijk bleek. Boten worden er niet meer
gebouwd, maar andere watersportfaciliteiten zijn hier volop te vinden. Waar-
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onder de bootverkoop waar John zich
nog altijd voor inzet. John: “Gemiddeld
hebben we hier twintig gebruikte modellen om te bezichtigen. Het aanbod loopt
sterk uiteen van bescheiden rubberbo-

ten tot stalen motorkruisers van vijftien
meter. In de winter kunnen deze boten
in een beschutte loods geplaatst worden, in de zomer op het terrein of in het
water. Mooi voordeel is dat wij meer zijn
dan alleen een jachtmakelaar. Mensen
kunnen hier gemakkelijk het terrein opkomen om een kijkje te nemen, zonder dat
er direct een verkoper naast hen staat.”
Naast de gebruikte boten verkoopt Allround Watersport ook nieuwe boten van
merken als Terhi en Krezel. John: “Deze
merken passen goed bij ons. Het zijn betaalbare boten voor een breed publiek.”

Diensten in
gemoedelijke sfeer

Allround Watersport is – zoals de naam
al aangeeft – veel meer dan alleen een
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“Het bootaanbod loopt
sterk uiteen”

jachtmakelaardij. Het bedrijf kent diverse
takken die elkaar versterken. Alles op het
terrein van Allround Watersport gebeurt
in een gemoedelijke sfeer met hart voor
de watersport. John: “Na de overname in
2005 heb ik het bedrijf een nieuw aanzicht
gegeven. De muren van de loods kregen
sprekende kleuren, er kwam een spiksplinternieuwe botenlift, de winterstalling
is omgebouwd waardoor transport gemakkelijker is geworden en de steigers
van de haven zijn heringericht en voorzien
van nieuwe elektra. Inmiddels is er plaats
voor 300 boten. Daarbij is de jachtservice uitgebreid, waardoor wij vrijwel elke
onderhouds- of reparatieklus kunnen
aannemen. Voor wie liever zelf het bootonderhoud verzorgt is er de watersportwinkel. Deze is met de huidige 350 m2
in oppervlakte vertienvoudigd en behoort
daarom tot de grootste watersportwinkels van Groningen. Hier wordt een brede
range aan watersportartikelen zoals elektra, verf, antifouling, motoren, reparatiemateriaal, sloten, fenders, zwemvesten
en dergelijke aangeboden. Daarnaast
is er een cadeau-afdeling en kunnen er
versnaperingen als snoep, frisdrank en ijs
gekocht worden. Hier is altijd wat te beleven. Maar naast alle bedrijvigheid is onze
haven ook een rustpunt. Even naar de
boten en de botenlift kijken en ondertussen rustig een ijsje eten, dat kan hier ook.

Ideaal voor de ligplaatshouders, maar ook
zeker voor passanten.” Voor wie zelf geen
boot heeft, maar wel graag het Zuidlaardermeer en haar omgeving wil verkennen
is er de verhuurservice. John: “Bijna nergens in Nederland vind je zoveel natuur.
Vanaf de kade is het al een mooi gezicht,
maar het mooiste uitzicht, dat heb je uiteindelijk toch vanaf het water. Wij vinden
dat dit ook voor de niet-bootbezitter toegankelijk moet zijn en bieden daarmee
de mogelijkheid een comfortabele sloep
te huren. Deze is eenvoudig te bedienen en een vaarbewijs is niet nodig.”

bij ons afmeren om diesel of benzine te tanken.” En zo blijft Allround Watersport uitbreiden. Is dit bedrijf ooit compleet? John:
“Wij zullen continu investeren en innoveren.
Watersport is immers een vrijetijdsbesteding. Het is iets waar plezier centraal moet
staan en ergernissen horen hier zeker niet
thuis. Uiteindelijk willen we de watersporter
op alle fronten ontlasten.” Op dit moment
denkt John alweer na over volgende stappen. Zodra deze meer vorm krijgen, treedt
hij hiermee naar buiten. Want innovatief dat
zal dit bedrijf altijd blijven. Zo allround is Allround Watersport.

Nog meer service

Continu kijkt Allround Watersport naar
wat de klanten willen. Op die manier is
deze winter de nieuwe wijze van winterstallen tot stand gekomen. Met een speciale hydraulische dieplader in combinatie met een lichte cradlewagen kan een

“Hier is altijd wat te
beleven”
boot naar elke gewenste locatie worden
getransporteerd. Daarbij kan de boot op
drie manieren gestald worden: op de wal
buiten, overdekt in geïsoleerde hallen of op
een locatie buiten Allround Watersport zoals bij de mensen thuis. John: “Het grote
voordeel is dat de klant niet zelf een boottrailer en een krachtige auto hoeft te hebben. Door het gebruik van de standaard
bootbokken staat de boot veilig en kan er
indien gewenst ook gemakkelijk aan de
boot gewerkt kan worden.” Nog nieuwer is
het tankstation dat op 20 april feestelijk geopend is. Sindsdien is het mogelijk om bij
Allround Watersport brandstof te tanken.
John: “Men kan vanaf het Zuidlaardermeer
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Allround Watersport

Ligging kantoor:
Meerweg 56a, Kropswolde
Gestart in: 1974
Aanbod: diverse typen nieuwe en
gebruikte boten
Telefoon: 0598-323556
Website: www.allroundwatersport.nl

29

