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8x een RIB 
als BIjBoot

test

Rib’s zijn de ultieme opblaas bijboten. 
ze vaRen goed, zijn stabiel en pRaktisch. 

het aanbod aan deze kleine bijboten is 
Reusachtig, dus welke kies je? deze  

selectie helpt je op weg.

test en tekst: jeff hollestelle, foto’s: beRtel kolthof

Scan de QR-code voor 
een filmpje of ga naar 
waterkampioen.tv
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ls bijboot kiezen we massaal voor 
de opblaasbare rubberboot. Maar 

eigenlijk zou je een RIB willen hebben. 
Een Rigid Inflatable Boat, opblaasbaar 
met een harde bodem. Want hoe goed de 
rubbers met opblaasbare bodem tegen-
woordig ook zijn, zo’n RIB vaart beter. 
Zeker op snelheid zijn ze fijner en leuker. 
Ook de stabiliteit van een harde bodem is 
prettig als je er in stapt. Maar als echte 
bijboot hebben ze één probleem: waar laat 
je ze? Want leeg laten lopen en in de baks-
kist proppen is er niet bij. De bodem blijft 
zoals hij is en dus meestal te groot. Heb 
je davits aan boord, of  een 50-voeter met 
een flush voordek, dan lukt het wel. Of  je 
sleept hem achter je aan. Mocht je in de 
categorie bootbezitters vallen die zo’n RIB 
wel kwijt kan, dan is de keuze enorm. We 
hebben acht modellen geselecteerd voor 
onze test die op punten fors uiteenlopen.

Het grootste onderscheid tussen de RIB’s 
is te vinden in de constructie. Er zijn er 
met rompen van polyester, zoals we al 
jarenlang gewend zijn, maar tegenwoor-
dig zie je er ook steeds meer met een alu-
minium romp. Deze laatste heeft als voor-
deel een veelal forse gewichtsbesparing. 
Het nadeel is het hogere prijskaartje. Maar 
het verschil in gewicht is op de lengte van 

de boten in deze test het verschil tussen 
‘handelbaar’ en ronduit ‘onhandig zwaar’. 
Een ander groot verschil zie je er minder 
snel aan af: het gebruikte materiaal van de 
tubes. Het is of  pvc of  Hypalon. Hypalon 
is veel duurzamer en beter bestand tegen 
invloeden van UV-straling en chemicaliën. 
Maar wel veel duurder. Pvc wordt veel 
gebruikt, maar het ene pvc is het andere 
niet. En wat er gebruikt is, is vaak lastig 
te controleren. Er zijn een aantal goede 
pvc-fabrikanten uit Duitsland en Korea. 

Voor zover wij hebben kunnen controle-
ren, gebruiken alle fabrikanten in deze 
test pvc van een goede kwaliteit.
In onze test hebben we gekeken naar de 
constructie, de afwerking en het ontwerp 
van de RIB. Ook hebben we ermee geroeid 
en ermee gevaren op de motor. Wij kozen 
hiervoor een bescheiden 6 pk viertakt  
buitenboordmotor van Suzuki. Dit omdat 
deze nog goed te tillen is, wat ons betreft 
een voorwaarde als je de RIB als bijboot 
gaat gebruiken. Niet alle fabrikanten 
waren hier blij mee. Want een RIB kan 
vaak veel meer pk’s aan waardoor ze pas 
echt tot leven komen. En in plané gaan met 
twee personen aan boord, iets dat niet lukt 
met 6 pk. Met één persoon aan bord lukte 
dit overigens bij alle modellen. 
Daarnaast hebben we de boten beoordeeld 
op uitrusting en de prijs-kwaliteitverhou-
ding. Wat we zeker weten, is dat er een 
RIB is voor ieder budget en dat er bijzon-
der mooie exemplaren zijn als je wat meer 
wilt uitgeven. 

A
Aluminium maakt 
het verschil tussen 

‘handelbaar’ en 
‘onhandig zwaar’ 1 aB 9.5 al  (met boegvak)

Prijs € 4.595
Gewicht 47 kg
Materiaal aluminium – Hypalon

plus&mIn
+ Constructie en afwerking
+ Vaareigenschappen
- Roeien

2 CaRIBe C-9x
Prijs € 3.695
Gewicht 64 kg
Materiaal polyester – Hypalon

plus&mIn
+ Verwachte levensduur
+ Vaareigenschappen
+ Ontwerp romp

Deze mooie Columbiaan is met afstand de duurste in deze test. Maar 
de uitdrukking ‘alle waar is naar zijn geld’ is hier volledig van toepas-
sing. De AB is uiterst netjes gemaakt en constructief van hoog niveau. 
Zo heeft hij een aluminium romp en bijna onverwoestbare tubes van 
Hypalon. Ook het ontwerp klopt. De boot vaart met afstand het fijnst, 
het lijkt wel of je met een veel grotere over het water raast. De kleine 
6 pk die we gebruiken moet uiteraard even zijn best doen om hem 
in plané te krijgen. Maar op snelheid voelt de boot zeker en snijdt hij 
heerlijk door de golven. Op het onderdeel ‘roeien’ scoort de AB wat 
minder. De dollen lijken maar net berekend op hun taak en buigen 
flink door. Desondanks roeit hij verder prima. De dubbele aluminium 
bodem zorgt voor een droge boot. Het gewicht is met 47 kilo keurig 
voor zo’n fors exemplaar. Deze chique AB 9.5 AL met boegvak is een 
uitstekende investering voor de fijnproever die goede vaareigen-
schappen belangrijk vindt en een RIB wil die vele jaren mee zal gaan. 
bootakkrum.nl

Cijfer 8,8

Caribe heeft een goede reputatie als het gaat om levensduur. Niet 
voor niets wordt dit merk veel gekozen door charterbedrijven in zon-
nige oorden. De standaard in Hypalon uitgevoerde tubes zijn veel 
beter bestand  tegen UV-straling dan die van pvc. Ook kunnen ze 
beter tegen schoonmaakmiddelen, benzine en andere chemicaliën. 
Vanwege de dubbelschalige polyester romp hoort de Caribe bij de 
zwaardere boten. Hij mist de verfijning van de AB, maar daar krijg je
een oerdegelijke boot voor terug. De constructie en de gebruikte 
materialen zijn bovengemiddeld goed. Dit merk ontwerpt zijn rompen 
afzonderlijk voor iedere maat. Je krijgt dus de beste romp passend bij
de lengte van de boot. Het levert een levendig varende RIB op, die 
speels is maar alles lijkt aan te kunnen. Hij kan een 15 pk-motor aan en 
daarmee is hij waarschijnlijk ronduit spectaculair om te varen. Hij roeit 
goed, al buigen de dollen flink door. Het boegvak is een praktische 
toevoeging. De Caribe is voor de lange termijn een prima investering. 
bootakkrum.nl

Cijfer 8,2

1

2

GeGevens
Merk/type AB Caribe excellent Hibo Highfield nimarine Talamex vortex

speCifiCATies
Lengte 2,90 m 2,76 2,70 m 3,00 m 2,60 m 3,10 m 2,70 m 2,70 m
Gewicht (kg) 47 64 58 61 40 63 65 61
Maximale snelheid met 6 pk, km/u 25,4 24,6 26,5 24,6 25,2 25,2 26,7 26,5
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3

4

5
5 HIgHfIeld ClassIC 260 aW
Prijs € 1.780
Gewicht 40 kg
Materiaal aluminium - pvc

plus&mIn
+ Constructie en afwerking
+ Vaareigenschappen
+ Gewicht

3 exCellent RIB 270
Prijs € 1.167
Gewicht 58 kg
Materiaal polyester - pvc 

plus&mIn
+ Lage aanschafprijs
- Diameter tubes
- Minder solide

6 nImaRIne mx 310 RIB
Prijs € 1.499
Gewicht 62.5 kg
Materiaal polyester - pvc

plus&mIn
+ Vouwbaar
- Vaareigenschappen
- Minder solide

4 HIBo RIB 3.00
Prijs € 1.495
Gewicht 61 kg
Materiaal polyester - pvc

plus&mIn
+ Rustig vaargedrag
+ Boegrol
- Vaste peddels

Als je puur op uitstraling af zou gaan, dan scoort de Highfield hoog.
Het is een chique en strakke RIB met een aluminium bodem. En geluk-
kig blijft het niet bij uitstraling alleen. De boot is keurig gebouwd, 
netjes uitgevoerd en goed ontworpen. De Classic 260 in deze test 
is uitgevoerd in pvc. En zoals gezegd is dat duidelijk goedkoper dan 
Hypalon. Maar het is wel pvc van hoge Duitse kwaliteit. En mocht je 
toch echt Hypalon willen, dan is dat mogelijk voor een meerprijs van 
zo’n 1.000 euro. Qua varen moet de Highfield alleen de AB voor laten 
gaan. Hoewel, als het gaat om lekker gooien en smijten, dan wint de 
iets kleinere Highfield het. Ook roeien doet hij prima, al zouden de 
peddels iets langer mogen. Het aluminium is keurig afgewerkt met 
een poedercoating en hierdoor duurzaam. De AW-uitvoering heeft 
een soort ankerbakje in de neus waar ook net een kleine tank in past. 
De slang loopt dan onder de vloer door naar de motor. De Highfield is 
onze ‘Testwinnaar’ 
poelmansboten.nl

Cijfer 8,8

De absolute prijsvechter in deze groep is de Excellent Rib. Voor nog 
geen 1.200 euro krijg je een complete RIB. En heel eerlijk gezegd hoort 
de Excellent ook de goedkoopste in deze groep te zijn. Het is geen 
verkeerde boot, maar hij kan niet mee met de (veel) duurdere jongens 
en heeft het ook lastig met zijn wat directere concurrenten. Door de 
kleine diameter van de tubes oogt hij niet alleen kleiner, maar voelt 
ook zo. Iets minder beschut en veilig. De spiegel is aan de dunne kant 
en niet alle attributen als hijsogen en handvatten zitten op de juiste 
plek. In deze test heeft de boot nog geen vlakke binnenvloer, maar 
alle toekomstige krijgen dat wel. Roeien gaat prima met de Excellent, 
al heeft hij geen verstelbare peddels. De 6 pk krijgt de RIB maar net in 
plané, lastiger dan bij alle andere, maar het lukt. Op snelheid is hij vlot, 
maar levert geen RIB-gevoel. Hij vaart als een goede opblaasboot met 
een opblaasbare vloer. Maar nogmaals: het is de goedkoopste! 
ribbootwinkel.nl

Cijfer 6,4

Het is de ‘vreemde eend in de bijt’, deze Nimarine. Want deze RIB is 
opvouwbaar. Dat wil zeggen dat de polyester romp uit twee delen 
bestaat die eenvoudig in elkaar gevouwen kunnen worden. Een groot 
voordeel hiervan is de kleinere pakmaat. In tegenstelling tot een  
normale RIB houd je niet de volledige lengte van de romp over. Het 
levert helaas ook wel een nadeel op, want door het ontwerp van de 
romp vaart de Nimarine nauwelijks als een echte RIB. Het lijkt in veel 
opzichten bijna een platbodem te zijn. Hij komt hierdoor als eerste 
in plané, maar blijft op zijn tubes varen. Je kunt dit goed zien in het 
zijaanzicht. Ook is hij minder stijf. Als je een echte RIB wilt, is deze 310 
niet de eerste keuze. Maar als de pakmaat van belang is, dan levert 
deze Nimarine een enorm voordeel ten opzichte van de andere kleine  
RIB’s in deze test. De uitrusting is in orde, net als de constructie en 
afwerking. Buiswater en regenwater blijven wel middenin de boot 
staan en afwateren is erg lastig.
nimarine.nl

Cijfer 6,6

De Hibo is een vrolijk en fris ogende RIB. Het is een keurige boot 
die goed is uitgerust. Van boegvak tot ankerrol, alles is aanwezig. 
Ondanks zijn scherpe prijs krijg je niet het gevoel met een goedkope 
boot te maken te hebben. Uiteraard heeft hij tubes van eenvoudiger 
pvc, maar wel van een goed fabrikaat. De boot is fijn stabiel, ook als 
je in je eentje in de neus zit. Dat is nog wel eens anders, dit formaat 
RIB’s wil dan erg instabiel worden. De ankerrol lijkt in eerste instantie 
overbodig, maar als je de boot veel gebruikt, beschermt hij de neus 
goed. Op snelheid vaart de Hibo goed. Met de 6 pk blijft een gedeelte 
van de tubes achterin contact houden met het water. Hierdoor is 
hij minder nerveus dan een RIB die volledig op de romp vaart. Maar 
daardoor lijkt hij ook tammer. Een keuze dus: rustig vertrouwd of 
speels. De boot heeft geen verstelbare peddels, maar roeit prima. Het 
polyesterwerk is keurig uitgevoerd. Een prima boot met een passende 
prijs. Hij is ook leverbaar op 2,70 meter, dan kost hij € 1.349.
rubberbotenonline.nl

Cijfer 7,8

Voordelige 
keus

6

test 
winnaar
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Op anwbwatersport.
nl/ribtest vind je uit-
gebreide specificaties 
van de geteste RIB’s

BeoordeLinG

1 2 3 4 5 6 7 8
Constructie en afwerking 10 8 6 7 9 7 7 7
varen op motor 9 8 5 7 9 5 6 7
roeien 7 7 7 8 8 7 7 7
Uitrusting 9 9 7 8 9 7 6 7
prijs/kwaliteit 9 9 7 9 9 7 7 8
eindsCore 8,8 8,2 6,4 7,8 8,8 6,6 6,6 7,2

7 talamex tlR 270
Prijs € 1.599 
Gewicht 65 kg
Materiaal polyester - pvc

plus&mIn
+ Eenvoudig maar netjes
+ Snel varen
- Geen sleepoog in romp

8 VoRtex RIB 270 p
Prijs € 1.495 (alu € 1.850)
Gewicht 61 kg
Materiaal polyester - pvc

plus&mIn
+ Prima allrounder
+ Stabiel op snelheid
- Lastig in plané (bij 6 pk)

De Talamex TLR is een nette, eenvoudige RIB. De adviesprijs lijkt wat 
aan de hoge kant, maar op internet is hij al voor € 1.299 te vinden. 
De boot heeft van alle in deze testgroep de meeste moeite om met 
de 6 pk in plané te komen, maar is daarna wel weer de snelste. Dit 
komt door de vrij vlakke romp, die als nadeel heeft te willen stuiteren 
op snelheid. Kortom: echt overtuigen doet hij varend niet. De dub-
bele bodem levert een vlakke vloer op. Met de vaste, niet verstelbare 
peddels roeit de boot goed. De uitrusting is voldoende, hij heeft een 
grijplijn en mist handvatten aan de zijkant. Op de neus en de tubes 
aan de achterkant vind je die wel. Het ontbreken van een sleepoog in 
de polyester romp is een gemis. Nu sleep je de boot aan twee kunst-
stof ogen die op de tubes bevestigd zijn. Een minder solide oplossing. 
Talamex komt met een nieuwe serie RIB’s die waarschijnlijk hoger 
zouden scoren in deze test. 
talamexopblaasboten.nl

Cijfer 6,6

De Vortex 270 is om te beginnen een prima boot. Nergens is hij 
echt speciaal of onderscheidend in, maar missers of nadelen kent 
hij ook niet. Het is een prima allrounder die je niet zal teleurstellen. 
Hij is ook verkrijgbaar met een aluminium romp. Hij kost dan 1.850 
euro en weegt nog maar 39 kilo. En dat is het overwegen meer dan 
waard. Het gewicht is dan heel netjes, waardoor hij veel makkelijker 
te hanteren is. Het verschil tussen 40 en 60 kilo maakt een groot 
verschil. De Vortex 270 die maximaal 10 pk mag hebben, vaart in 
plané met de 6 pk keurig. De tubes blijven achterin contact houden 
met het water. Hij voelt zeker. Een 10 pk zal hem overigens beter 
passen, de 6 pk krijgt hem lastig in plané. De boot is goed voorzien 
van handvatten en hijsogen voor de davits. Met de vaste peddels 
roeit hij prettig. De spiegel is beschermd met kunststof motorpla-
ten en het bankje is gemaakt van aluminium. 
bootakkrum.nl

Cijfer 7,2

COnCluSIe
Het is een divers groepje waarbij 
het risico ‘appels met peren’ te 
vergelijken groot is. Maar als je de 
boten afzonderlijk op hun merites 
beoordeelt, dan is een conclusie 
toch niet zo ingewikkeld. Al kan 
het wel zijn dat u  een andere 
keuze maakt dan wij, omdat 
een bepaalde boot beter bij uw 
gebruik en budget past. De beste, 
mooiste en fijnst varende boot is 
zonder twijfel de AB 9.5 AL. Het is 
een indrukwekkend goed product. 
Toch krijgt hij van ons niet het 
predicaat ‘Testwinnaar’. Dat komt 
door zijn toch wel forse prijs, die 
aan de ene kant volledig gerecht-
vaardigd is, maar aan de andere 
kant niet voor iedereen passend 
zal zijn. De titel gaat naar een RIB 
die erg dicht in de buurt komt en 
door gebruikmaking van (goed) 
pvc in plaats van Hypalon een 
aantrekkelijkere prijs heeft. 
De Highfield Classic 260 AW is 
onze testwinnaar. Een keurige 
en goede RIB met aluminium 
romp die uitstekend vaart. En het 
scheelt niet veel of deze High-
field had ook de titel ‘Voordelige 
keus’ gewonnen. Dit ondanks zijn 
hogere prijs, maar het enorme 
voordeel van zijn lichtere alumi-
nium romp. Onze ‘Voordelige 
keus’ gaat naar de Hibo 3.00, een 
prima RIB die op alle punten goed 
scoort en aantrekkelijk is geprijsd. 
Hij is keurig gemaakt, oogt goed, 
vaart prima en is compleet.
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