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Scheepsbouwer Jelle Talsma van Talsma Shipyards heeft de 
productie van de sloepen van Proton Yachting overgenomen. Dit 
is naar aanleiding van het faillissement van Proton Yachting, wat 
een week eerder werd aangekondigd. Proton Yachting bouwt 
en verkoopt hoogwaardige aluminium sloepen en tenders. Jelle 
Talsma geeft aan dat deze jachten goed passen bij het portfolio 
van zijn scheepsbouwerij en dat hij voldoende potentie zag 
voor de overname. Talsma Shipyards is onder andere gericht 
op het bouwen van superjachten, scheepsonderhoud en de 
fabricage van stalen constructies. Bij de overname worden 
alleen de merknaam, de ontwerpen en het klantenbestand 
overgenomen. In een interview in de Leeuwarder Courant laat 
projectleider Fonger Talsma weten dat het personeel niet wordt 
overgenomen en evenmin de locaties in Harlingen. De productie 
wordt daarmee verplaatst naar Talsma’s eigen werf in Franeker.
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Talsma Shipyards neemt 
Proton Yachting over

Tijdens de Palm Beach International Boat Show in 
Miami van 23 tot en met 26 maart, pakte Zeelander 
Yachts groots uit. De Nederlandse scheepswerf 
toonde hier de primeur van de Zeelander 5. Dit 
is een natuurlijke doorontwikkeling op basis van 
de succesvolle Z44, maar met een meer moderne 
uitstraling. Zo is de romp in een wulpsere, langgerekte 
S-vorm, heeft de stuurhut een onbelemmerd 360 graden zicht 
en wordt het jacht aangedreven met drie Volvo Penta IPS-650-aandrijvingen. Deze 
maken dit model de stilste Zeelander ooit gebouwd. Verder heeft het jacht een nieuw 
zonnedek op het voordek en een twee keer zo groot zwemplateau ten opzichte van haar 
voorganger. Sietse Koopmans, oprichter en eigenaar van Zeelander Yachts, geeft aan dat 
deze boot de uitgelezen kans was om een nieuwe blik te werpen op tijdloze esthetiek. 
Hierdoor kunnen zij komen met een ontwerp dat jaren later nog steeds herkenbaar is.

Zeelander Yachts  |  +31 (0)184-785047  |  www.zeelander.com

Highfi eld presenteerde 
tijdens afgelopen 
Boot Holland 
haar eerste 
tender met 
elektrische 
aandrijving. 
Het betreft 
de Highfi eld 
Classic 340 E, 
een luxe RIB 
gebouwd in 
samenwerking 
met ePropulsion. De 
romp is van lichtgewicht aluminium en 
beschikbaar in de kleuren wit, lichtgrijs 
en donkergrijs. Er kan gekozen worden 
voor pvc of Hypalon tubes. Daarnaast is 
de boot voorzien van een comfortabele 
zitbank voor twee personen, met een 
zwevende stuurarm om extra beenruimte 
mee te creëren. Verder is de boot uitgerust 
met de 30Ah acculader en topmount 
control. De chique EVA teaken vloer 
complementeert het model. ePropulsion is 
verantwoordelijk voor de gehele tuigage. 
Daarnaast levert de specialist in elektrische 
voortstuwing de bekabeling en is het 
boegvak in zijn geheel aangepast aan 
de nieuwe ePropulsion E316-accu. Wie 
tijdens Boot Holland deze nieuwe tender 
heeft aangeschaft kan de levering in de 
maand juni verwachten.

Highfi eld Boats  |  +31 (0)486-454927
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Highfi eld 
komt met eerste 
elektrische tender

Wereldprimeur Zeelander 5 
in Palm Harbour Marina
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