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Fairline Targa 53 Open
Afmetingen  16,92 x 4,52 x 1,20 m 
Slaapplaatsen 4 - 6 pers 
Doorvaarthoogte  4.60 m 
Leeggewicht  19.500 kg 
Brandstof  2.412 l 
Water  550 l

Motoropties: 
2x Volvo Penta D11-675,
schroefas, topsnelheid ca. 30 
knopen / 56 km. per uur 
Bootprijs: £ 658.200,- ex BTW 

2x Volvo Penta D11-725,
schroefas, topsnelheid ca. 32 
knopen / 60 km. per uur
Bootprijs: £ 668.500,- ex. BTW

Dealer BeNeLux en westelijk 
Duitsland:
Jonkers Yachts BV 
Haven Kloosternol 1 
NL-4322 AK Scharendijke
T +31 (0)111 673 330 
M +31 (0)622 662 540 
E info@jonkers.org 
W www.jonkers.org
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snelheden boven 30 knopen. De diepe 
V van de doorontwikkelde romp snijdt 
als een mes door de golven, slaat 
nooit en veroorzaakt een beschaafde 
spray aan weerszijden van het 
achterschip. De rechtuit-stabiliteit is 
fantastisch, een ‘smooth ride’ (vlotte 
rit) zelfs in deze condities. Met groot 
plezier gooien we de boot een paar 
keer ‘de hoek om’. Een sensationele 
ervaring maar het gevoel van controle 
blijft. Na enkele uurtjes afbeulen op 
alle koersen en snelheden, is geen 
kraakje of rammeltje gehoord. Fairline 
maakt z’n reputatie op kwaliteitsgebied 
wederom waar.

Royaal zit- en ligcomfort 
De meeste Targa’s Open gaan naar 
zonnige oorden, waar aanzicht en 
comfort tellen. Deze 53-voeter heeft 

een prettig hanteerbaar formaat voor 
de Middellandse Zee. Het achterdek 
is één groot zonnebed. De open 
verbinding met de salon doet een grote 
lounge ontstaan. De salon heeft een 
U-vormige en een L-vormige bank, met 
royaal zitcomfort voor 10 mensen. Er 
zijn natuurlijk een ijskast en electrisch 
uitschuifbare TV aanwezig. Fairline 
laat veel ruimte voor persoonlijke 
smaak. Onze testboot is in levertinten 
uitgevoerd met modieuze contrasten 
tussen lichte panelen en donker 
houtwerk. De eigenaarshut over de 
gehele scheepsbreedte, onder de salon, 
biedt comfort op superjacht-niveau.

Diverse modellen 
De Fairline Targa 53 is ook beschikbaar 
in GT-uitvoering, met een schuifdeur 
als scheiding tussen de salon en een 
kuip met zitbanken. De Fairline Targa 
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Fairline Targa 53 Open  
Dubbel genieten: boot om te 
loungen én voor stevige tochten

Het silhouet van de Targa-range is zeer 
herkenbaar voor liefhebbers van sport- 
cruisers. Deze nieuw ontwikkelde 
53-voeter oogt rank en elegant. Het 
is een gestrekt design met gematigde 
breedte. Toch is de binnenruimte 
groter dan je denkt. De salon is 
naar achteren open en heeft aan 
weerszijden enorme ramen onder de 
kenmerkende, sterk gebogen daklijn. 
In het dak is een groot schuifluik. 

Stuurmansboot 
Achter het stuur is het contact met de 
elementen optimaal. De stuurman zit 
aangenaam, met een tweede zitplek 
naast zich. Zoals je rijdersauto’s hebt, 
zo heb je ook stuurmansboten en dit is 
er één. Buiten de haven gaat het gas 
erop. Onze testboot met de sterkst 
beschikbare motoren bereikt ondanks 
golven en tegenwind moeiteloos 

Een jacht met twee gezichten, zo ervaren we de Fairline Targa 53 in de ‘open’ uitvoering. 
Enerzijds is het een chique jacht, gemaakt om met familie en vrienden te ontspannen dankzij 
overvloedige lounge-ruimte. Aan de andere kant een stoer brok dynamiek met de bouwkwaliteit 
voor de ruigste wateren. Dat merkt de YachtFocus-redactie die op een stormachtige oktoberdag 
aan lagerwal op de Noordzee golven en harde wind trotseert.

Foto’s: Fairline

range telt zes modellen van de 38 Open 
(12,13 meter) tot de 63 GTO (19,88 
meter). Naast de Targa’s brengt Fairline 
ook de Squadron flybridge motorjachten 
in vijf modellen van 48 tot 78 voet. 
Fairline heeft op Boot Düsseldorf 2017 
(21-29 januari) stand D21 in hal 6, waar 
ook de Nederlandse dealer aanwezig 
is. Hier is de wereldpremière van de 
nieuwe Squadron 53 en wordt een 
Targa 48 Open getoond.


