
Watersportnieuws | Sloepen en sportboten
Kijk op www.BootAanBoot.nl voor meer watersportnieuws

Lillebror Marine, bouwer van eigenzinnige sloepen en tenders, heeft het eerste exemplaar 
van de elektrische Lillebor 65 te water gelaten. Dit nieuwste model komt voort uit een 
aanvraag van een klant. Deze zocht een 6.5 meter lange elektrische tender voor gezellige 
en comfortabele vaartochten. Op dit verzoek bouwde de werf deze 8-persoons tender 
om naar een volledig stille boot met inboard motor met lithium accu’s. De stoere tender 
is ontworpen om met het hele gezin languit te kunnen zitten en is standaard voorzien van 
een koelbox, USB-aansluitingen en kussens. Tussen de middelste banken is zelfs een 
zonnedek voorzien dat in delen is op te bergen in het vooronder. De extra sterke romp 
en slanke waterlijn versterken het fijne vaarkarakter van deze Lillebror 65. Door de unieke 
bouwwijze van Lillebror Marine met veel maatwerk kunnen volgende bouwnummers 
volledig naar eigen smaak worden uitgerust aan de hand van de uitgebreide optielijst. De 
romp krijgt een RAL-kleur naar keuze en ook de motor kan naar wens worden toegevoegd.
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Holland Sport Boat Centre heeft het 
dealerschap van het nieuwe merk Saxdor 
Yachts voor de Benelux verworven. Dit 

revolutionaire nieuwe merk is bedacht door Sakari Mattila, de oorspronkelijke ontwerper 
en oprichter van de bekroonde bootmerken Axopar, Paragon, Aquador en XO. Het eerste 
model is de Saxdor 200 Sport. Deze compacte sportboot combineert het gebruiksgemak 
van een jetski met de veiligheid en het comfort van een boot. “De Saxdor 200 Sport bewijst 
dat betaalbaar varen niet betekent dat de kwaliteit, het onderhoud, de veelzijdigheid of sexy 
styling in het gedrang komen,” aldus Thomas Rijnbeek van Holland Sport Boat Centre. 
Standaard wordt de 200 Sport voorzien van een Mercury F100EFI. Hiermee behaalt dit 
instapmodel een topsnelheid van 34 knopen (63 km/h). Met de grootste buitenboordmotor 
van 175 Pk is zelfs een topsnelheid van meer dan 45 knopen (83 km/h) mogelijk. Saxdor 
Yachts onderzoekt de optie van een jetaandrijving voor verbeterde wendbaarheid met een 
beperkte diepgang. Ook werkt de werf aan een tweede model: de Saxdor 320.
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Afgelopen april heeft de jachtwerf Damarin 
in Gouda de tweede Damarin 732 Cabin te 
water gelaten. Het eerste wat opvalt aan de 
nieuwe boot is de karakteristieke rompkleur: 
ombergrijs. “Wij, en veel bezoekers 
afgelopen maanden, zijn er enorm 
enthousiast over,” aldus de familie Van Dam. 
De 732 Cabin is ontwikkeld om het 25-jarig 
bestaan van de werf te vieren. Van dit 
bijzondere model met kajuit ging in juni 2019 
het eerste exemplaar te water. Nu is ook 
de tweede boot gereed voor gebruik. Een 
opvallend nieuw detail aan deze tweede 732 
Cabin is de toevoeging van een voorraam 
in de kajuit. Dit geeft veel licht, ruimte en 
uitzicht. “Voorramen zie je nauwelijks op 
nieuwe boten in deze categorie, maar we 
verwachten een trend,” aldus Ad van Dam. 
De belangrijkste vernieuwingen zijn echter 
de 10 centimeter lager geplaatste kajuitvloer 
en banken. Hierdoor is de beschikbare 
ruimte aan boord veel royaler geworden. 
Van Dam: “Verder hebben we een nieuw 
wegneembaar kooktoestel ontwikkeld, 
een zonnedek/slaapplaats achterin de 
kuip aangebracht én voor het eerst een 
hekschroef gemonteerd.”  
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