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Oranjemarine nu ook marine service center 
van Mercury/Mercruiser en Cummins

Paling eten op 
de Langweerder 
Sloepenshow

Ariadne Marine

Noviteiten bij sloepen op Hiswa te Water

Sinds oktober 2009 is Oranjemarine 
het grootste marine service center 
van Amsterdam en omstreken, zo laat 
het bedrijf ons weten. Oranjemarine 

is erkend dealer van Volvo Penta, 
Mercruiser, Cummins, Vetus, Honda, 
Evinrude & Mercury motoren. Sinds het 
voorjaar van 2011 is Oranjemarine ook 
marine service center van de merken 
Mercury, Mercruiser en Cummins. Het 
bedrijf heeft een ruime sortering van 
serviceonderdelen van deze merken op 
voorraad. Daarnaast beschikt Oranje-
marine over een showroom van 1000 
m2 waar alle nieuwe en gebruikte boten 
geëtaleerd staan. Ook hebben we een 
ruime werkplaats waar alle denkbare 
reparaties uitgevoerd worden met een 

verwarmde, stofvrije opslagruimte voor 
boten. Ook verzorgt Oranjemarine de 
verkoop van de volgende merken boten: 
Scanner ribs, Sailfish Visboot, Ring 
powercraft, Silvestris speedboot en een 
ruim assortiment Dolfijn sloepen. Uiter-
aard kunnen booteigenaren hun boot ook 
voor verkoopbemiddeling bij deze firma 
brengen. Bekijk de advertentie in dit ma-
gazine voor een selectie uit het huidige 
bootaanbod van dit innovatieve bedrijf. 
Of bezoek vrijblijvend de showroom.
Oranjemarine B.V.
T: 020-6341202, www.oranjemarine.nl

Maril Boats, Antaris Shipyard en 
Makma Marine hebben dit jaar drie 
noviteiten geselecteerd die voor het 
eerst getoond worden tijdens de Hiswa 
te Water 2011. De eerste is de Maril 
7.95 Tender. Dit nieuwe model springt 
gelijk in het oog door haar elegante en 
dynamische design. De eigenschap-
pen comfort, kwaliteit, passende 
prijs, goede vaareigenschappen, luxe 
en mooi design komen samen in de 
nieuwste Maril. De Makma Tendervlet, 
het nieuwste model van Makma, zal 
ook op de botenshow te zien zijn. Deze 

Er is een nieuwe sloepenboer op de 
Nederlandse markt: Ariadne Marine. 
De sloepenboer opereert niet alleen 
in Nederland, maar wereldwijd. Een 
uniek samenwerkingscontract met en 
een belang in de fabriek ZhongCheng 
FRP inQingdao (cn) ligt daar aan ten 
grondslag. Nu al zijn meer dan zestig 
sloepen uit voorraad leverbaar en de 
containers blijven met de regelmaat 
binnenkomen. De keuze bestaat uit 
twee ontwerpen: de Ariadne 580, een 
stompe spitsgatter, en de Ariadne 780, 
het klassieke sloepmodel. Contactge-
gevens van dealers en meer informatie 

Op 17 en 18 september organiseert 
Langweerder Sloep in de Friese wa-
tersportplaats Langweer een sloepen-
show.  Hier vindt u uiteraard voorna-
melijk sloepen, maar ook een nautische 
markt met een palingroker en stands 
met onder andere schilderijen, kleding, 
brocante en diverse soorten kabela-
ringen. U kunt echter al eerder kennis 
maken met Langweerder Sloep. Het 
watersportbedrijf staat begin septem-
ber namelijk ook op de Hiswa te Water. 
Naast de verkoop van nieuwbouw en 
occasions richt Langweerder Sloep 
zich ook op de verhuur van de sloepen. 
In een Langweerder Sloep kunnen 
heerlijke dagtochten gemaakt worden. 
Een bedrijfsuitje met meerdere of grote 
sloepen én een meerdaags sloepar-
rangement behoort ook tot de moge-
lijkheden. Een nieuwe tocht dit jaar 
gaat vanuit Langweer naar Leeuwarden 
(Prinsentuin) en terug via Grou.

Langweerder Sloep
T: 0513-499010, www.langweerdersloep.nl
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chique Makma Tendervlet beschikt 
over een snel onderwaterschip, opti-
oneel kookgelegenheid, toilet en een 
geïntegreerd zwemplateau dat mak-
kelijk bereikbaar is. De derde noviteit 
is de Antaris Connery 20. Als pionier 
van de tendersloep, komt Antaris na de 
succesvolle introductie van de Connery 
22 en 25, nu ook met een compacte 
uitvoering.Deze echte Antaris Connery 
heeft een geweldige uitstraling, ideale 
maten en een mooie vorm. Standaard 
wordt de Antaris Connery zeer com-
pleet uitgerust met onder andere 
hoge rugleuningen, een geïntegreerd 
zwemplateau, veel ruimte en een snel 
onderwaterschip. 
Aquatec
T: 0514-596270
www.antarisboats.com / www.maril.nl / 
www.makmamarine.nl

over de modellen vindt u op de site van 
Ariadne Marine.

Ariadne Marine
T: 020-6627838 
www.mijn-ariadne-sloep.nl


