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Kijk op www.BootAanBoot.nl voor meer watersportnieuws

De Lillebror 65, het nieuwste model van 
Lillebror Marine, is deze zomer te zien 
op de HISWA te water. Met een lengte 
van 6.5 meter behoort de tender tot 
de kleinste modellen van de werf. Toch 
biedt ze ruimte aan acht personen die 
elk zeer comfortabel kunnen zitten. 
Om het zitcomfort te optimaliseren 
investeerde Lillebror in banken met een 
ideale zithoek waarop een langere tijd 
comfortabel achterover gezeten kan 
worden. Daarnaast is het ook mogelijk 
om liggend te zonnebaden. Tussen 
de middelste banken is er ruimte voor 
een zonnedek dat na gebruik in delen 
is op te bergen in het vooronder. Ook 
opvallend: bij de LB 65 wordt de 
buitenboordmotor onder een afgesloten 
achterklep geïnstalleerd. Dat geeft de 
boot een extra stoer en snel karakter. 
Daarbij heeft de booteigenaar keuze uit 
de nieuwste 4-takt benzine motoren, 
een elektrische motor of een hybride 
aandrijving. De getoonde LB 65 
is een hybride-uitvoering met een 
benzinemotor en elektrische POD motor. 
Lillebror Marine is gedurende de beurs 
te vinden op stand L11.
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Primeur van 
Lillebror 65 op 
HISWA te water

Orange Yachting heeft het importeurschap van het Italiaanse EVO Yachts binnengehaald. 
De ruim 13 meter lange EVO 43 is het vlaggenschip van de werf. De revolutionaire EVO 43 
heeft tal van gadgets, zoals een 170 graden beweegbaar zwemplateau en een uitschuifbaar 
achterdek waarmee een beachclub van 25 m2 wordt gecreëerd. De EVO 43 is er ook in 
een ‘walk around’-uitvoering die in september haar debuut beleeft op Cannes Yachting 
Festival. Orange Yachting uit Sassenheim heeft naast EVO Yachts ook het importeurschap 
van Sundeck Yachts en De Antonio Yachts. Daarnaast is ze actief met haar internationaal 
opererende jachtmakelaardij.
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Orange Yachting officieel dealer van 
EVO Yachts

Jachtbemiddeling van der Veen is dit jaar 
groots aanwezig op de HISWA te water in 
Amsterdam. Samen met Jachtbemiddeling 
Leijstra en jachtwerf Vri-Jon/DSA Yachts 
toont ze hier een mix van nieuwe boten 
en gebruikt aanbod op steiger B10. 
Jachtbemiddeling Leijstra is sinds kort 
dealer van de complete lijn van English 
Harbour Yacht en toont het nieuwste 
model, de EH27, op de beurs. De range 
bestaat uit vijf modellen waarvan de kleinste 

(de EH16) een open sloep is en de overige 
modellen oplopen naar een luxe cabin (de 
EH30), of naar een snel varend verblijfsjacht 
van 9 meter (de EH27). De getoonde EH27 
beleeft hier haar primeur. Het is een uiterst 

EH27 en Vri-Jon 42 OK op HISWA te water
comfortabel, modern en verrassend schip. 
Naast de complete standaard uitvoering 
zijn er ook veel opties mogelijk. De EH27 
is vanaf 5 september te bezichtigen in 
Terherne. Naast de luxe EH27 is er op 

de stand van Jachtbemiddeling van der 
Veen ook aandacht voor de gebruikte 
boten die de jachtmakelaar in bemiddeling 
heeft. Daarbij toont Jachtbemiddeling van 
der Veen als verkoper van nieuwe stalen 
motorjachten van Vri-Jon ook de Vri-Jon 
42 OK als voorbeeld van degelijkheid en 
vakmanschap. 
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