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Glenn Cornelissen, de initiatiefnemer van Rover Yachts, 
vat het als volgt samen: “Stel je voor dat je voor anker 
ligt in een rustige zijarm van een willekeurige rivier. 
Plotseling duiken je vrienden op en meren hun boten 
naast je aan. De jongste kinderen spelen in het water, 
de oudsten wakeboarden met de speedboot van een 
vriend. Overal ligt er speelgoed in het water: SUP 
boards, jetski’s en een funtube. Alles is uit de grote 
achterpiek gehaald. De zon schijnt. Het leven op het 
water bruist. En in het midden, als een platform voor 
dit alles: jouw Rover! Dat is het visioen wat we nu 
werkelijkheid aan het maken zijn.” 

Alles is mogelijk
Natuurlijk moet zo’n schip robuust zijn. Met aluminium 
als belangrijkste bouwmateriaal is vrijwel alles 
mogelijk. Spelende kinderen of een klein feestje op het 
achterdek? Niets stoort de Rover. Ze kan het hebben: 

ze is solide gebouwd, ruim en klaar voor alles. De 
schipper maakt zich hooguit zorgen over de drankjes 
voor de gasten, maar zeker niet over zijn schip. 
Dat is hoe het zou moeten zijn: rust, ruimte en pure 
ontspanning.

“Dat is hoe het moet zijn: 
pure ontspanning.”

Slimme en veelzijdige indeling
De indeling op het dek draagt hier uiteraard aan bij. 
Op het achterschip vind je de ruime open kuip, voor 
een groot deel beschut onder de oversteek van het 
stuurhuisdak. Een kleine regenbui tussendoor? Geen 
probleem, je kunt ongestoord blijven zitten. En als 
er méér nattigheid uit de lucht valt of het wordt wat 

kouder, dan stap je gewoon naar binnen in de riante 
salon op hetzelfde niveau. Daar wacht een ruime 
zithoek met aan de overkant een groot beeldscherm. 
Wanneer er geen televisie gekeken wordt, zakt het 
scherm in het meubel en verdwijnt het uit het zicht. 
Maar als de wereldbekerfinale bezig is, of als Oranje 
speelt, kun je er perfect met al je vrienden voetbal 
kijken. De Rover maakt het mogelijk! 

Verder naar voren is aan stuurboordzijde de 
stuurstand geplaatst. Twee personen zitten hier 
comfortabel en dankzij de stoere raampartij genieten 
zij van een perfect zicht rondom. Indien gewenst 
kan aan bakboordzijde een grote zitbank worden 
toegevoegd, of naar wens (en dat is uniek): een 
chaise longue. Een plek om te relaxen. Hier kunnen 
de meevaarders zich ontspannen bij langere 
trajecten, maar ook actief betrokken zijn bij de vaart. 
Indien gewenst kan de ruimte ook ‘open’ blijven, dus 
zonder plafond, waardoor een open ruimte ontstaat 
boven de kombuis op het benedendek. Deze optie 
verenigt als het ware het boven- en benedendek tot 
één mooie ruimte. 
 
Ontspannen koken - binnen én buiten
Meer over de kombuis: die mag op een jacht als de 
Rover geen wensen onbeantwoord laten. Zo kan 
de keuken ook op het bovendek geplaatst worden. 
Of je nu kiest voor de keuken boven of beneden; 
de ruime opstelling maakt ontspannen koken altijd 
mogelijk, zelfs als het buiten allang onaangenaam is 
geworden. Na een inspannende dag op het water 

komt iedereen hier samen - in het hart van het schip. 
Hier heerlijke delicatessen klaarmaken terwijl het 
buiten een drukte van belang is? Een waar genoegen. 
“Maar natuurlijk kun je bij mooi weer ook barbecueën 
en kokkerellen in de buitenkeuken op het achterdek. 
De stoere aluminium constructie van de Rover laat 
alles toe,” voegt Glenn Cornelissen aan de culinaire 
mogelijkheden toe. 

“De centrale opstelling van de kombuis 
maakt ontspannen koken mogelijk.’’

Idealiter is het leven aan boord minstens zo comfortabel als het leven thuis. Met daarbovenop natuurlijk als 
groot voordeel een prachtig, ononderbroken uitzicht op het water. Rondom, op elk moment en waar je maar 
wilt! De gloednieuwe Rover biedt een heerlijke plek om te verblijven met familie en vrienden. YachtFocus 
volgt het proces achter dit nieuwe, moderne motorjachtenmerk waarvan bouwnummer 1 op stapel staat. 
Deze maand lees je alles over de doordachte indeling van de Rover 54.

Onder redactie van Alexander Worms

De Rover:
thuiskomen op een feel-good motorjacht 

 
Rover 54 in het kort

Loa: 16.75 meter 

Romplengte: 14.95 meter 

Breedte: 4.75 meter 

Diepgang: 0.95 meter 

Snelheid: 20 knopen 

Aantal hutten: 2 of naar wens 3 

Aantal slaapplaatsen:  4 of naar wens 6 

Prijs: op aanvraag

STOER, NO-NONSENSE, SLIM & VRIJ
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Ideaal voor eigen gebruik
De Rover is ruim 15 meter lang en telt vier of (naar 
wens) zes vaste slaapplaatsen, plus een separate 
badkamer en ruim toilet. Wat op het eerste gezicht 
wellicht weinig lijkt, is bij nader inzien volkomen 
logisch. Op een echt vriendenschip ontvangt de 
eigenaar weliswaar regelmatig gasten aan boord, 
maar vaak zijn dat goede vrienden, kinderen, 
kleinkinderen of misschien een ander familielid die 
de nacht wil doorbrengen op de Rover. Waarom 
zou je hiervoor met een tweede volledige badkamer 
rondvaren? Een badkamer kun je delen en net zoals 
thuis gaat dit in goede harmonie. Op de Rover 
zijn het toilet en de doucheruimte dan ook royaal 
ontworpen, zonder compromissen. Door het toilet en 
de douche van elkaar te scheiden, kunnen beide zo 
groot en comfortabel zijn dat de belofte van ‘huiselijk 
comfort’ ook werkelijkheid wordt waargemaakt.

 
 

“Een douche en toilet met het 
comfort van thuis.”

Comfortabel slapen
Als je aan boord niet zo goed slaapt als thuis, dan 
hebben de scheepswerf en de ontwerper hun werk 
niet goed gedaan. Maar wat draagt bij aan goed 

slaapcomfort? Allereerst moeten de bedden natuurlijk 
groot genoeg zijn. Iedereen wordt langer en daarom 
zijn de slaapplaatsen allemaal minstens twee meter 
lang. Ook de hoogte boven de bedden en de ventilatie 
van de slaapvertrekken zorgen voor een goede 
nachtrust. Glenn weet dat en heeft gezorgd voor ruimte 
en frisse lucht. Het spreekt voor zich dat de matrassen 
dik genoeg zijn en dat de bedden voorzien zijn van 
prima lattenbodems. Hoewel dit een geheel nieuw 
merk betreft, blijkt hieruit de lange ervaring van de 
scheepswerf met schepen waarop écht geleefd wordt. 
Perfectie voor een goede nachtrust, omdat hier, zoals 
zo vaak, de duivel in het detail zit. 

Stoer en solide
De Rover is stoer en solide van binnen en van buiten, 
gebouwd met veel ervaring door een scheepswerf 
die al tientallen jaren schepen bouwt om langere tijd 
aan boord te verblijven. Uitgerust met een doordachte 
rompvorm en een aluminium romp om snel door te 
varen met een zuinig verbruik en een uiterlijk dat doet 
denken aan no-nonsense professionele schepen. 
Kortom: een perfect motorjacht voor wie van robuust, 
snel en innovatief houdt.

De Rover is solide gebouwd, ruim en klaar voor elk avontuur.

Keuze uit drie indelingen

2. Keuken beneden met een open vide1. Keuken beneden met een ligbank boven

3. Keuken boven en zes slaapplaatsen beneden

www.RoverYachts.com

Meer weten? Lees alles over de Rover in de volgende uitgaven, de komende maanden. 
Nu al te nieuwsgierig? Kijk voor meer informatie op


