
Watersportnieuws | Motor
Kijk op www.BootAanBoot.nl voor meer watersportnieuws

Fairline viert gouden jubileum 
met 50 jachten op Mallorca

Een nieuwe generatie in een succes-
volle serie: de Jetten 45 AC. Op een 
beproefd stalen motorjacht van Jetten 
Shipyard uit Sneek werden tal van in-
novaties toegepast. Het resultaat is een 
jacht met meer ruimte, breder uitzicht 
en meer lichtinval door toepassing van 
veel panoramaglas, een moderne 
belijning en een verrassend kleurencon-
trast. De dubbel geïsoleerde panorama- 
ramen in de romp zijn geïntegreerd in 
de moderne belijning van het schip. Ze 
bieden riant uitzicht in zowel de hutten 
voor- als achterin. De kap van het stuur-
huis en de lounge kan volledig worden 
afgesloten zodat het bij alle weersom-
standigheden goed vertoeven is voor 
de schipper, partner en hun gasten. 
Afgestemd op het gebruik kan de 

Jetten 45 AC: the next generation

De Britse jachtwerf Fairline vierde haar 
vijftigste verjaardag in stijl. Het tweede 
weekend van juni kwamen vijftig 
Fairline-jachten bijeen in Port de Sóller 
op Mallorca. Het is voor het eerst dat 
zo’n grote vloot Fairline-jachten bijeen 
kwam. Onder de aanwezige jachten was 
ook een originele Fairline 19, het eerste 
model gebouwd door de werf in 1967. 
De jachteigenaren konden genieten van 
een prachtig zeezicht en werden hierbij 

omringd door de bergketen Serra de 
Tramuntana. Daarnaast werd er gezorgd 
voor een liveband, een DJ en voldoende 
eten en drinken voor de ruim driehonderd 
gasten. In Nederland wordt Fairline 
vertegenwoordigd door Jonkers Yachts. 
 
 
Jonkers Yachts
T: 0111-673330
www.jonkersyachts.nl

White Whale Yachtbrokers breidt 
verder uit. Sinds 1 juni 2017 heeft deze 
jachtmakelaardij ook een vestiging in 
Midden-Limburg. Hiermee heeft de 
jachtmakelaardij negen kantoren in 
Europa. White Whale Limburg wordt 
gerund door Ron Priem, een zeer ervaren 
en actieve ondernemer. Ron is zelf al 
meer dan vijftien jaar fervent watersporter 
en zal de klanten in de provincie Limburg 
met raad en daad bijstaan in het kopen 
of verkopen van een boot. De werkwijze, 
procedures en contractuele afwikkeling 
sluiten aan bij de aanpak van de andere 
kantoren van White Whale Yachtbrokers.

White Whale Yachtbrokers
T: 06-27091056
www.wwy.nl

White Whale 
Yachtbrokers opent 
kantoor in Limburg
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Jetten 45 AC van vier, zes of zelfs acht 
vaste slaapplaatsen worden voorzien. 
De twee natte cellen met douche en 
toilet zijn standaard. Het jacht wordt 
standaard aangedreven door een 
zuinige Volvo D4 180 pk en is optioneel 

leverbaar met 225 pk vermogen uit één 
of twee motoren. 
 
Jetten Shipyard
T: 0515-560066
www.jettenshipyard.nl


