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Nederlandse primeur Foldable RIB’s op 
HISWA Amsterdam Boat Show
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DE Yachting uit Medemblik brengt een 
nieuwe generatie multifunctionele RIB’s 
naar Nederland: de Foldable RIB’s. Zoals 
de naam al aangeeft zijn deze rubber-
boten met harde bodem niet alleen ge-
makkelijk in gebruik op het water, maar 
is er ook gedacht aan de gebruiksvrien-
delijkheid aan wal. De RIB’s zijn namelijk 
eenvoudig opvouwbaar en dat brengt 
diverse voordelen met zich mee. Met de 
vaste polyester romp bieden de boten de 
passagiers stabiliteit en comfort. Daarbij 
zijn de F-RIB’s lichter dan vergelijkbare 
producten en kunnen ze tot een compact 
pakket worden opgevouwen. Hiermee 
kunnen deze RIB’s niet alleen gemak-
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Sinds eind 2015 is Orange Yachting uit 
Sassenheim importeur van de exclusieve 
motorjachten van De Antonio Yachts. Deze 
in Barcelona gebouwde jachten kenmer-
ken zich door de luxe uitstraling, het strak-
ke design en het hoge comfortgehalte. Op 
de HISWA Amsterdam Boat Show, van 
16 tot en met 20 maart in de Amsterdam 
RAI, zal Orange Yachting de D23 tender 
aan het publiek tonen. Een sportief mo-
del met een luxueuze en strakke uitstra-
ling. Dit kleinste model uit de reeks van De 
Antonio Yachts is ook ideaal om mee door 
de grachten te varen. Daarnaast leent de 
boot zich goed voor zogeheten funsports 
als waterskiën of wakeboarden. De D23 
tender wordt standaard voorzien van een 
115 pk buitenboordmotor en optioneel is 
200 pk mogelijk. Orange Yachting is te 
vinden op HISWA standnummer 01.124.
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Primeur Tiger Marine 850 Topline

kelijker worden opgeborgen, maar ook 
sneller worden vervoerd per auto, boot of 
caravan. Montage is volgens de makers 
haalbaar in minder dan vijf minuten, waar-
mee de boot vanuit de achterbak van de 
auto binnen enkele minuten uitgevouwen 
en opgeblazen in het water kan liggen. 
Voorzien van een kleinere, lichtere motor 
zijn de F-RIB’s extra snel, veilig en zuinig 
in verbruik. Elke F-RIB wordt compleet 
geleverd met een zakje met toebehoren, 
banken, twee roeispanen, een lucht-
pomp en een reparatieset. Op de HISWA 
Amsterdam Boat Show worden de F-RIB 
275, F-RIB 275 Sail, F-RIB 330 en de 
F-RIB 360 voor het eerst in Nederland 

getoond. DE Yachting is tijdens deze 
beurs van 16 tot en met 20 maart 2016 
te vinden op stand 04.116A.
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Tiger Marine Center uit Schiedam kon-
digt een primeur aan voor de HISWA 
Amsterdam Boat Show. De nieuwe Tiger 
Marine 850 Topline wordt hier geïntrodu-
ceerd; een unieke RIB van 8,5 meter met 
hypalon tubes. De gloednieuwe RIB heeft 
kajuit met slaapplaats voor twee perso-
nen en toilet. Daarnaast is de boot voor-
zien van een ruim opgezet zonnebed. 
Dit grote zonnebed bevindt zich aan de 
voorzijde van de boot en biedt plaats aan 
drie tot vier personen. Ook aanwezig zijn 
een elektrisch ankerlier, douche en grote 
zwemplatforms. Naast relaxte vaaruit-
jes is deze boot ook geschikt voor een 
snellere vaartocht. Uitgevoerd met een 
300 pk motor van Suzuki  bereikt de Ti-
ger Marine 850 Topline een topsnelheid 
van 80 km per uur. De boot is dan nog 

steeds trailerbaar.  Deze combinatie komt 
niet boven de 3000 kilo uit en is daarmee 
perfect om mee te nemen achter de auto 
naar de volgende vakantiebestemming. 
Voor wie nog meer pk’s wil, kan de RIB 
ook met twee motoren worden uitge-
voerd waardoor  het  motorvermogen 
kan worden uitgebreid naar 400 pk. De 
Tiger Marine 850 Topline met een Su-
zuki 300 pk is vaarklaar leverbaar vanaf 
€ 69.950,- Van 16 tot en met 20 maart is 
de RIB te zien op standnummer 01.412 
op de HISWA Amsterdam Boat Show.  
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