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XO DFNDR 9 wint Motor Boat Awards

YYacht komt met 
een eigen tender

Holland Sport Boat Centre sluit 
dealerschap af met Quicksilver
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De XO DFNDR 9 van XtraOrdinary Boats heeft de Motor Boat Awards gewonnen in de categorie avonturenboten. De winnaar van deze 
prijs wordt gekozen op basis van prestaties tijdens de boottesten en hoe goed deze voldoet aan de eisen die gesteld worden vanuit de 
doelmarkt. De XO DFNDR 9 is de eerste boot die vorig jaar op basis van de nieuwe productstrategie van het bedrijf is gelanceerd. Hierbij 
staan de veelzijdigheid en het ontwerp van de boot centraal. Hier was de jury ook over te spreken. Verder gaf het juryrapport aan dat de 
DFNDR 9 won, vanwege het grote vermogen voor een tender van 10 meter. Ook is de boot sterk, maar ziet er alsnog aantrekkelijk uit. 
De XO DFNDR 9 is vooral bedoeld om de woeste golven te kunnen trotseren. De boot kan ingezet worden voor zowel de sportvisserij als 
professioneel gebruik.
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Licht in gewicht, uiterst stabiel en emissievrij, dit zijn de 
belangrijkste kenmerken van de nieuwe YTender. YYachts heeft 
zijn eigen tenders laten bouwen, waarbij er zelfs twee verschillende 
modellen beschikbaar zijn. Het medium model heeft een lengte 
van 3,65 meter met een gewicht van 170 kilo en het grote model 
heeft een lengte van 4,35 meter met een gewicht van 230 kilo. 
De YTender is ontworpen als multihull RIB voor grote zeilboten. 
YYachts liep tegen het probleem aan dat andere tenders vaak 
veel ruimte in beslag nemen of een negatief effect hebben op de 
prestaties van het jacht. De YTender is daarom ontworpen om een 
innovatieve oplossing te bieden. De romp is gemaakt van carbon 
en is verkrijgbaar met een elektrische aandrijving. Tot slot is eraan 
gedacht dat de tender kan worden aangepast aan het uiterlijk van 
het jacht.
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Sinds kort mag Holland Sport Boat Centre zich offi cieel dealer 
noemen van Quicksilver. Hiermee wordt het assortiment van 
het Amsterdamse bedrijf uitgebreid met de vertegenwoordiging 
van deze Amerikaanse boten. Quicksilver is een populair 
botenmerk, gericht op vaartuigen geschikt voor de watersport, 
om mee te vissen of te varen met vrienden en familie. Het merk 
is onderdeel van Brunswick Corporation, de Amerikaanse 
wereldleider op het gebied van recreatieboten, scheepsmotoren en 
watersportaccessoires. Holland Sport Boat Centre was al offi cieel 
dealer van andere merken binnen Brunswick, zoals Sea Ray, 
Bayliner, Mercury en MerCruiser. Thomas Rijnbeek van Holland 
Sport Boat Centre: “In het hele assortiment van Quicksilver worden 
plezier en stijl gecombineerd met gebruiksgemak en veiligheid. 
De boten zijn dan ook een logische aanvulling van ons aanbod. 
De uitbreiding past bovendien uitstekend bij onze missie om voor 
elke watersportliefhebber in Nederland het vertrekpunt én een 
thuishaven te zijn.” 
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