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De Antonio Yachts is een jonge Spaanse werf die boten bouwt met een herkenbaar, 

simpel ontwerp waarin strakke lijnen overheersen. De werf is bescheiden begonnen, 

met de slechts 7 meter lange D23. Onlangs is de serie uitgebreid met de grotere D28 

en D33. De eerste schetsen van een De Antonio superjacht bestaan echter ook al, 

volgens Okke Hooites van importeur Orange Yachting. 

YvOnne zwAAn

1

jong merk, 
grote ambitie
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1 De 7 meter lange De Antonio D23 Tender in glijvaart. 2 De moderne Spaanse boot misstaat niet in dit klassieke Hollandse landschap. 
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TeST De AnTOniO D23 TenDer

in 2012 zag De Antonio Yachts het levenslicht, toen de 

vrienden Marc de Antonio en Stanislas Chmielewski beslo-

ten een nieuw concept motorboot op de markt te zetten. 

De modellen die het in Barcelona gevestigde bedrijf sinds-

dien op de markt heeft gebracht zijn allemaal gebaseerd 

op hetzelfde design met strakke, simpele lijnen. Marc de 

Antonio liet zich hiervoor inspireren door de moderne me-

gajachten, met hun bijlboegen en scherpe silhouetten. niet 

zo gek dus dat hij zich ook al heeft gewaagd aan het schet-

sen van een uit de kluiten gewassen De Antonio, wat ook 

aangeeft waar de ambities van de mannen liggen. "Deze 

werf heeft veel in petto", vindt Okke Hooites. Sinds begin 

dit jaar is zijn bedrijf, Orange Yachting, importeur van De 

Antonio. "Hun boten zijn van het conventionele af, het is 

echt iets nieuws. Bovendien hebben zij heel bewust geko-

zen voor een ontwerp waarin voortstuwing met uitsluitend 

outboards is opgenomen en daar geloof ik wel in." Buiten-

boordmotoren hebben diverse voordelen ten opzichte van 

inboard benzinemotoren. zo zijn de kosten voor onderhoud 

lager, levert het meer binnenruimte aan boord op en gaan 

de technologische ontwikkelingen van outboards momen-

teel veel harder dan bij inboard benzinemotoren. 

Drie uitvoeringen
Onderdeel van het concept van De Antonio is dat er op 

basis van één romp meerdere uitvoeringen leverbaar zijn. 

zo is het eerste model, de D23, leverbaar in een open ver-

sie, als cruiser en als tender. "Het interieur bestaat uit een 

aantal modules", legt Hooites uit. "Deze worden tijdens de 

productie als losse componenten ingelamineerd." Onge-

acht welke versie je kiest, is de D23 achterop voorzien van 

een op een verhoging geplaatst zonnebed, dat kan worden 

omgebouwd tot bank en ook nog eens de schuilplaats 

vormt voor de motor die eronder aan de spiegel hangt. Bij 

de Tender dient de bank achterop ook als zitplaats voor de 

schipper en navigator en is voorin een rondzit gecreëerd. 

De Cruiser heeft een verhoogd voordek, waaronder een 

kleine kajuit is ingericht met onder meer slaapgelegenheid, 

een toilet en keuken. Bij de D23 Open staat de stuurstand 

midscheeps en is het zonnebed achterop groter. 

hoekig
voor ons ligt de D23 Tender klaar bij Jachthaven Jonkman 

in Sassenheim, waar Orange Yachting is gevestigd. we 

stappen aan boord via de deur in de verschansing aan 

stuurboord. wat direct opvalt is dat de hoekige vormgeving 

van de romp in het interieur consequent terugkomt. zelfs 

de speciale De Antonio fenders zijn vierkant! Onze testboot 

heeft twee van deze fenders, die je als een sierraad over 

het boeisel hangt. "Prachtig, maar in onze contreien met 

vieze sluismuren en kades waar je langs moet liggen, min-

der geschikt", aldus Hooites. "Daarom heb ik in het potdek-

sel rvs fenderhaakjes gemonteerd en gebruik ik gewone 

stootwillen." een nadeel van een hoekige vormgeving in het 

interieur van een boot is het risico je te bezeren. Bij de D23 

is het aantal potentiële stootplekken voor voeten en tenen 

beperkt door de diverse componenten 'zwevend' te maken. 

Hierdoor is de boot niet alleen heel plezierig begaanbaar, 

maar kon ook nog eens sfeervolle indirecte verlichting wor-

den toegepast. Helaas zien we daar weinig van op deze 



4 www.motorboot.com

3 De vierkante fenders zijn volledig in stijl met de De Antonio boten ontworpen. Voor toepassing op de Nederlandse bin-

nenwateren zijn ze echter minder geschikt. 4 De stuurstand is functioneel ingericht en biedt ruimte voor installatie van 

extra instrumenten, zoals een kaartplotter. 5 De buiskap kan mooi worden weggeklapt achter de rugleuningen van de 

rondzit. 6 De motor gooit flink water op onder de omkisting. Trimflappen zullen dit waarschijnlijk verhelpen. 
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De antonio D23 tender

afmetingen

Lengte over alles 7,00 m
Lengte waterlijn 6,20 m
Breedte 2,50 m 
Diepgang 1,00 m
Kruiphoogte 1,35 m (laagst mogelijk)

constructie

Gewicht 1.300 kg
Ce-markering C
Bouwmateriaal polyester, handgelamineerd
rompvorm diep-v met scherpe boeg en sprayrails
Constructie romp bestaat uit binnenschaal en buitenschaal, 

met 40 cm ruimte ertussen. Deze ruimte is voorzien 
van stringers ter versteviging van de constructie. 

voortstuwing

Motorisering buitenboordmotor 115-200 pk   
testboot: 150 pk Mercury verado

elektrische installatie 12 v 
Brandstoftank 200 l

prestaties

Topsnelheid 58 km/uur   
Kruissnelheid 33 km/uur   
verbruik 19 liter/uur op kruissnelheid,    

ofwel 0,58 liter/km

prijzen

vanafprijs € 82.150,- incl. btw, vaarklaar nederland
Prijs testboot € 91.960,- incl. btw, vaarklaar nederland
Belangrijkste extra´s zwaardere motor, vierkante fenders, antifouling, 

afdekzeil, neerklapbare tafel met bekerhouders, 
audio systeem Fusion met twee speakers

bouw en informatie

Ontwerp Marc de Antonio
werf De Antonio Yachts
importeur Orange Yachting    

Jachthaven 1, Sassenheim   
tel: 06-24805175      
e-mail: okke@deantonioyacht.com  
www.orangeyachting.nl
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al onze inspanningen 
ten spijt komt er geen 
spetter water aan dek!
 

TeST De AnTOniO D23 TenDer

stralend zonnige dag, maar Hooites verzekert ons dat het 

‘s avonds een fraai gezicht is. 

Bergruimte is er aan boord van de D23 Tender onder een 

groot luik in de kuipvloer in het voorschip en onder de twee  

verhoogde opstapjes aan weerszijden van de rondzit. 

voorop in de boeg is bovendien een ankerluik, waar be-

halve een anker en ketting ook landvasten en fenders in 

passen. Ook aan zonaanbidders is gedacht. zo kan van de 

rondzit in combinatie met de in hoogte verstelbare tafel een 

groot zonnebed worden gemaakt en is de rugleuning van 

de stuurbank neerklapbaar. verder is de D23 Tender voor-

zien van fraaie details, zoals kunstteak dek, rvs pop-up kik-

kers met De Antonio-logo, met leder afgewerkte 

handgrepen en tegen alle weersinvloeden bestendig Silver-

tex stoffering. 

varen
Op de Diepepoel en het norremeer laat de D23 Tender ons 

zien wat hij aan vaarprestaties in huis heeft. Onder het zon-

nebed gaat een 150 pk Mercury verado schuil: een mo-

derne viertakt, die kracht en efficiëntie combineert met een 

zeer laag geluidsniveau bij langzaam varen. we laten het 

toerental geleidelijk oplopen, waarbij rond 3.000 toeren de 

boeg flink omhoog komt. zodra de boot in plané ligt, valt 

op dat het onderwaterschip vanaf de boeg gezien voor  

2⁄3 boven water ligt. Hieruit blijkt de noodzaak voor trim-

flappen, die op deze testboot helaas ontbreken. Trimflap-

pen zouden het achterschip bij snelvaren kunnen opliften, 

waardoor de boot vlotter in glijvaart komt, tijdens planeren 

mooier op het water ligt en waarschijnijk minder benzine 

verbruikt. Overigens valt het verbruik nu al erg mee, want 

bij een snelheid van 33 km⁄uur zou je na een uur 19 liter 

verstookt hebben. voluit, bij 5.500 toeren en een snelheid 

van 58 km⁄uur bedraagt het verbruik 55 liter⁄uur. Overigens 

laat de kleinste De Antonio zich gemakkelijk besturen en 

hebben we vanachter de stuurstand goed overzicht. De 

gashendel zit op een prettige plaats, zodat we er tijdens 

het varen op hogere snelheid onze hand voortdurend op 

kunnen houden. Ook voor wat sportiever varen is de D23 

wel te porren. Op kruissnelheid kunnen we de bochten aar-

dig scherp insturen, zonder dat het achterschip 'uitbreekt'. 

wel gooien we flink wat water op, dat onder de omkisting 

van de motor vandaan komt. waarschijnlijk zouden trim-

flappen ook dit effect een heel stuk verminderen. in de wei-

nige golven die we op deze stralende nazomerdag kunnen 

vinden, gedraagt de Tender zich beheerst en stabiel. De 

brede sprayrails doen bovendien hun werk: al onze inspan-

ningen ten spijt komt er geen spetter water aan dek! 

Terwijl we met een lekker gangetje over het water vliegen, 

ontdekken we wel dat bij de rondzit voorin handgrepen 

ontbreken. Hier zijn volgens Hooites oplossingen voor te 

vinden, in de vorm van een reling op het boeisel, of een 

beugel aan de tafel. 

conclusie
De D23 Tender van De Antonio Yachts is geen boot voor 

wie liever niet met zijn hoofd boven het maaiveld uit steekt. 

"Doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg" is niet het 

motto dat bij deze strakgelijnde, moderne dagboot past. 

wie modern design kan waarderen en op zoek is naar iets 

onconventioneels kan zijn hart ophalen met deze tempera-

mentvolle Spanjaard. Tijdens het Cannes Yachting Festival 

hebben wij een eerste blik mogen werpen op de D33 en 

onlangs is in Barcelona de D28 geïntroduceerd. Aan deze 

boten zie je duidelijk het volwassen worden van het merk 

De Antonio, terwijl de krachtige authentieke lijn die met de 

D23 is neergezet verder is doorgevoerd. wij zullen de ont-

wikkelingen van deze jonge werf de komende jaren met in-

teresse volgen. wie weet wordt de droom van de twee 

oprichters – de bouw van een De Antonio superjacht – ooit 

nog eens werkelijkheid. 


