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De Finse botenbouwer Axopar heeft 
Kempers Watersport aangesteld als 
exclusief dealer voor haar kwaliteitsbo-
ten in Nederland en België. Kempers 
Watersport is vereerd met haar nieuw 
verworven dealerschap. “Axopar is een 
prachtige innovatieve aanvulling op 
onze bestaande merken Boston Whaler, 
Linssen en Sea Ray en hiermee bieden 
wij onze klanten meer keuze in segmen-
ten waarin wij nog geen boten konden 
aanbieden”, aldus Bart Kempers. Het 
Finse Axopar Boats combineert de 
unieke voordelen van een RIB (Rigid 
Inflatable Boat) met haar stabiele vaar-
eigenschappen, lichte constructie en 
ongeëvenaarde veiligheid met de ruimte 

Brandkuip Yacht Design presenteert 
haar eerste hybride sloep in Nederland. 
Het bedrijf is opgericht door de Amster-
damse zeilvrienden Thomas, Tijmen en 
Ebbe. Met hun watersportervaring willen 
ze de botenmarkt vernieuwen door mid-
del van innovatieve, hybride schepen. 
De Brandkuip 880 Trip Hybrid is een 
moderne boot met een volledig nieuw 
ontwikkelde romp.  De 165pk diesel/
elektrisch hybride motor vaart doodstil 
over de grachten en geeft kracht wan-
neer deze gewenst is. Het schip glijdt 
al bij laag vermogen snel over het water 
en haalt inclusief bemanning een snel-
heid  van ruim 25 knopen (50 km/u). De 
Brandkuip Hybride 880 Tender bezit een 
beloopbaar zonnepaneel op het voordek 
die voor langdurig volle accu’s zorgt. Dit 
maakt walstroom deels overbodig. De 
prijs van de boot start bij € 79.995,-.

Brandkuip Yachts
T: 020-8943290
www.brandkuip.nl

Sloepenspecialist Seafury 
introduceert eerste tender

Kempers Watersport exclusief dealer 
voor Finse botenbouwer Axopar

Brandkuip Yacht 
Design 
ontwikkelt 
hybride sloep

en het design van een motorcruiser. Het 
resultaat hiervan zijn boten en sportjach-
ten met veel praktische gebruiksmoge-
lijkheden, laag brandstofverbruik en een 
fraai modern en onderscheidend design. 
Axopar levert via Kempers Watersport 
per direct een 28-voets model in maar 
liefst 5 verschillende uitvoeringen varië-
rend van Open tot Cabin. Aan een 23, 
37 en 46 wordt hard gewerkt en de 
37-voeter zal als eerste daarvan in sep-
tember leverbaar zijn.

Kempers Watersport
T: 0172–503000
www.kemperswatersport.nl 
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Aan de vooravond van het nieuwe vaar-
seizoen introduceert Seafury haar Seafury 
Hawker Tender; een moderne en snelle 
tender. De strakke tender is 8 meter lang 
en 2,80 meter breed, de diepgang is 
slechts een halve meter. De boot is stan-
daard al compleet uitgerust met onder 
andere een luxe buiskap inclusief schaam-
schot, kussenset en hydraulische bestu-
ring. De boot is betimmerd met flexiteek. 
Het motorvermogen start bij 28 pk en 
is uit te breiden tot en met 190 pk. Ook 
elektrisch varen is mogelijk. De boot biedt 
ruimte aan 16 personen en is verkrijgbaar 
vanaf € 49.000,-

Seafury
T: 071-3318841
www.seafury.nl
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