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De Mascaret, een ontwerp van De Vries 
Lentsch, is een snel varend aluminium 
motorschip met een lengte van 15.60 
meter, een breedte van 4.83 meter en een 
diepgang van 0.89 meter. 2 Cummins QSM 
11/715 pk motoren drijven twee waterjets 
van Kamewa FF45 met ROCCS control 
system aan. Daarmee varen levert niet 
alleen een flinke snelheid op, maar zorgt 
ook voor een comfortabel, stabiel varend 
schip. Na het bouwen van het casco bij 

Habbeké Shipyards in Hoorn (2019), mocht Van Malsen Jachtbetimmering BV het schip 
voorzien van een lichtgewicht interieur. In de eigenaarshut bevindt zich een groot bed en een 
eigen douche en toilet. Ook voor de gasten aan boord is er de nodige luxe met een extra 
douche en apart toilet. Met simpele handelingen is de salon om te toveren naar een ruimte 
met extra slaapplekken voor meerdere personen. Middels een grote schuifpui kan het ruime 
achterdek bij de salon getrokken worden. Vanaf de flybridge heeft de eigenaar rondom vrij 
uitzicht en ook hier is een gezellige zit gemaakt. Wilt u de Mascaret komen bewonderen, 
dan bent u welkom tijdens de HISWA te water van 1 tot en met 5 september 2021.
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Ontwerpbureau Vripack en botenbouwer Qnautic hebben hun krachten gebundeld om de 
geheel nieuwe Q52 te ontwikkelen. Een buitengewone tender van twee Nederlandse merken. 
Het eerste model van de 16.10 meter (52.8 ft) lange Q52 tender bevindt zich nu in de laatste 
constructiefase. De oplevering is gepland voor de zomer van 2021. “Het was een genoegen 
om met Vripack samen te werken aan de ontwikkeling.” zegt Robbert van Rijk, oprichter van 
Qnautic. “De interesse en passie voor botenbouw is ontstaan op onze familiescheepswerf 
in Amsterdam. Onze zoon Marnix van Rijk heeft onlangs het roer bij Qnautic overgenomen, 
waardoor het bedrijf nu vier generaties botenbouwers in de familie heeft.” Belangrijke 
kenmerken van de Q52 zijn de brede en comfortabele stuurstoelen en het stijlvol gelijnde 
dek. Een brede passerelle maakt op- en afstappen veilig en gemakkelijk, terwijl een natte 
bar met gootsteen en koelkast de ideale plek biedt voor gasten om te genieten.
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Jachtbouwer Super Lauwersmeer 
komt met een 16.50 meter lang, nieuw 
topmodel. Samen met jachtarchitect 
Arnold de Ruyter heeft werfeigenaar 
Louis Jousma gewerkt aan het concept. 
Louis en zijn broer Bastiaan staan al twee 
decennia aan het roer van de in 1969 
opgerichte werf. Alle jachten worden 
volledig in eigen huis gebouwd en dat is 
steeds bijzonderder in de jachtbouw. 

“Met Project 54 hebben we gekeken naar 
recente ontwikkelingen in de jachtbouw 
en daarbuiten”, zo vertelt Louis Jousma. 
“Mensen zijn aan steeds meer luxe en 
comfort gewend. Dat vertalen we nu 
door naar een nieuw topmodel”, zo vult 
Bastiaan aan. “Uniek aan de Project 54 is 
haar indeling waarmee het beste van een 
achterkajuit- en een openkuip-jacht wordt 
gecombineerd. Met daarbij een heel unieke 
troef, maar daarover vertellen we later pas 
meer”, aldus Louis. Vanaf tekening heeft 
Super Lauwersmeer al een Project 54 
verkocht en de bouw is gestart om volgend 
jaar te water te worden gelaten.  
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