
Nieuws: Sloepen, Sportboten & Ribs
YachtFocus Magazine 87 - januari 2012

Ribbon 45 SC: de boot in vliegtuigstijl

Sea Independent en 
X-Craft gaan samenwerken

LongIsland 40 
Runabout in 
productie 

EYN verzorgt marketing en verkoop van Reno Yachts

De samenwerking tussen 
Ribbon Yachts en Vripack heeft geleid 
tot een nieuw meesterwerk: de Ribbon 
45 SC. Een planerende high speed 
cruiser ontworpen voor dagelijks 
gebruik. De ruime 45-voeter wordt ge-
karakteriseerd door haar precieze lijnen 

Sea Independent en X-Craft hebben 
een samenwerkingsovereenkomst 
getekend waarbij Sea Independent alle 
producten van X-Craft wereldwijd via 
haar kantorennetwerk gaat aanbieden.
X-Craft is de bouwer van custom built 
Superyacht tenders en Performance 
RIB’s die volledig in Nederland gebouwd 
worden. Hierbij staan een mooie uitrus-
ting gecombineerd met puur

en het innovatieve design die de boot 
een moderne look geeft. Vripack liet 
zich hierbij inspireren door de moderne 
luchtvaart, een sfeer waarin snelheid 
en dynamiek bij elkaar komen. Zo heeft 
de Ribbon een uiterst nauwkeurige, 
technisch opvallende stijl met nieuwe 
vitaliteit. Net als bij vliegtuigen heeft de 
Ribbon 45 SC een volledig uitgerust 
roer en navigatiecockpit in het midden 
van het jacht. De kuip is uitgerust met 
drie carbon Recaro sportkuipstoelen. 
De vacuüm geïnjecteerd composiet 
constructie, ontworpen door Vripack en 
Conyplex, geeft de Ribbon 45 SC een 
extreem stijve structuur, aldus 
Ribbon Yachts. 

Ribbon Yachts
T: 06-55887244, www.ribbonyachts.nl

vakmanschap centraal. Beide partijen 
bundelen hun krachten om te kunnen 
voldoen aan de steeds groter wordende 
vraag naar exclusieve tenders en RIB’s. 

Sea Independent 
T: 0229-279753
www.seaindependent.com     

LongIsland Shipyards uit Aalsmeer is 
onlangs begonnen met de bouw van de 
eerste LongIsland 40 Runabout die in 
mei 2012 te water zal gaan. Met de 12 
meter lange LongIsland 40 Runabout 
zegt LongIsland te voldoen aan de 
vraag naar een snelvarend open motor-
jacht met een hoge kwaliteit van afwer-
king en superieure vaareigenschappen. 
De nieuwe LongIsland combineert een 
stijlvol lijnenspel met topprestaties en 
de allernieuwste techniek zoals het 
Masterbus systeem van Mastervolt. 
Daarnaast is het gelukt om het genot 
van open varen te combineren met een 
royale accommodatie onderdeks. Het 
open brugdek en de ruime kuip zijn 
ontworpen om optimaal te genieten van 
het varen in de open lucht en bieden 
veel ruimte en comfort aan een grote 
groep opvarenden of aan een intiem 
gezelschap. Het onderwaterschip van 
de zeewaardige LongIsland 40 
Runabout is zo ontworpen dat de boot 
op zee snel en comfortabel kan varen.

LongIsland Shipyards 
T: 0297-383300, www.longisland.nl 

Reno Yachts, een nieuwe speler op de 
markt van sportcruisers, maakt jachten
met een opvalland design gecombineerd
met hoogwaardige technieken en 
vakmanschap. In 2011 introduceerde 
Reno Yachts de Reno Playa, een 
exclusieve sportcruiser. De Reno Playa
is een open sportboot met een uitge-
sproken design. De Playa wordt 
aangedreven door een hoog vermogen 
dieselmotor van 315 tot 450 pk waarbij 
de aandrijving via een jet-drive of 
propeller gerealiseerd wordt. Daarnaast 
is de Reno Playa is overcompleet

uitgerust. De keukenunit bijvoorbeeld 
bevat alle benodigdheden, zoals een 
wijnkoelkast, een koelkast en een fraaie
champagnekoeler voor de luxe pick-
nick. Voor dit jaar staat al een nieuw
model, de Reno Traveler, gepland.
De marketing en verkoop van deze
bijzondere jachten heeft Reno Yachts
in handen gegeven van EYN (European
Yachting Network). Deze makelaars-
organisatie timmert zowel in het binnen- 
als buitenland aan de weg met als doel 
de grootste jachtmakelaarorganisatie 
van Europa te worden.

European Yachting Network
T: 073-6313620, www.e-y-n.com 
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