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Eerste verbeterde Godevaert uit
Eind vorig jaar nam YachtFocus het gerenommeerde redactionele sloepentijdschrift Godevaert over. Midden in
de winter stonden we voor de klus een
hernieuwde, dikkere Godevaert te produceren. Inmiddels is de eerste uitgave
uitgebracht. Een 84-pagina’s telllend
blad vol interessante artikelen over de
nieuwste modellen sloepen, tenders en
andere boottypen, boeken en smakelijke maaltijden voor aan boord, mode
en natauurlijk uitdagende of juist rustige
vaargebieden. Een grote stapel magazines gaat mee voor de officiele lancering op de HISWA in de RAI. De vol-

gende Godevaert komt uit op 19 april.
Abonneren kan via www.godevaert.nl
of met de bon op de vorige pagina.

Godevaert
T: 020-4560995, www.godevaert.nl

Kuiper Verzekeringen start speciale
verzekering voor tenders
Kuiper Verzekeringen te Heerenveen heeft nu
ook een speciale
VAAR OP ZEKER
verzekering voor
tenders ontwikkeld.
Kuiper
speelt hiermee
in op ontwikkelingen in de
markt. “Er worden steeds meer
tenders verkocht
en steeds meer
werven krijgen
een tender in hun assortiment,” zo meldt
Ko Nederhoed van Kuiper Verzekeringen.
Om op deze ontwikkeling in te spelen introduceert de verzekeraar naast de specifieke verzekering voor sloepen en vletten nu ook een verzekering geheel gericht
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dat geen mens gelijk is,
ekeren wij op maat
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op eigenaars van tenders. Uitgangspunten bij dit op maat gemaakte product zijn
een scherpe premie, goede voorwaarden, een ruime keus uit ‘logische’ verzekeringsgebieden en een hoge no-claimkorting. Bij nieuwe tenders wordt – in
geval van totaal verlies binnen de eerste
drie jaar – gegarandeerd de verzekerde
som uitgekeerd. Daarnaast biedt de verzekeraar bij de aanschaf van een tender
of sloep het KuiperJachtKrediet aan.
Dit krediet is in principe mogelijk vanaf
€ 5.000,- en tot maximaal € 75.000,-. De
folders van de producten zijn te downloaden via de website van Kuiper.

Oranjemarine
al 25 jaar in
handen van
René Tjemkes
René Tjemkes is dit jaar 25 jaar directeur
van Oranjemarine in Amsterdam. Het bedrijf bestaat sinds 1984 en is begonnen
als dochteronderneming van de bekende
Amsterdam se Oranjewerf. Sinds 1988 is
de dagelijkse leiding in handen van eigenaar René Tjemkes. Tjemkes, ook wel ‘de
motorendokter’ genoemd, is inmiddels
al bijna veertig jaar werkzaam in de watersport en heeft hiermee de technische
kennis vergaard om motorproblemen op
te sporen en te verhelpen. Tjemkes is ook
erkend leermeester en heeft vrijwel altijd
stagiaires in opleiding. Hoogtepunt in zijn
carrière is de verhuizing van de Nieuwendammerkade naar het eigen nieuwe pand
aan de Toetsenbordweg. Deze vestiging
is voorzien van een hal met bergruimte
voor honderdvijftig boten, een werkplaats
waar de monteurs met de nieuwste technieken kunnen werken en een showroom van 1000 m2. Naast de uitgebreide
onderhoud- en servicediensten is Oranjemarine erkend dealer van binnen- en
buitenboordmotoren en verzorgt het bedrijf de verkoop en het onderhoud van
verschillende bootmerken, onderdelen,
accessoires en boottrailers. Volgend jaar
heeft het bedrijf nog een reden voor een
feestje: dan bestaat Oranjemarine 30 jaar.
Oranjemarine
T: 020-6341202
www.oranjemarine.nl
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Kuiper Verzekeringen
T: 0513-614444
www.kuiperverzekeringen.nl

Stijlvolle Langweerder 700 Tender
geïntroduceerd
Op Boot Holland introduceerde Langweerder Sloep met succes haar nieuwe
model: de Langweerder 700 Tender.
Deze stijlvolle tender onderscheidt zich
door zijn luxe uitstraling. Door de unieke
ronde indeling voorin de sloep wordt er
een gezellige zithoek gecreëerd, die in
een handomdraai te veranderen is naar
een comfortabele slaapgelegenheid.
Er zijn een koelkast en spoelbakje aan

boord. Daarnaast behoren een ankerluik
met flexiteek inleg, volledige navigatieverlichting en een buiskap met hoes en
achtertent tot de standaarduitvoering. De
exclusieve tender is geschikt voor zowel
dagtochten als meerdaagse tochten.
Langweerder Sloep
T: 0513-499010
www.langweerdersloep.nl
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