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De Bommelaer 58 AC is wederom een 
exclusief jacht van Jetten Yachting. De 
Bommelaer wordt onder de strenge 
regels van Lloyd’s keur gebouwd en 
is een CE-A motorjacht, bedoeld voor 
verre reizen. Het motorjacht is van alle 
gemakken voorzien, waaronder airco, 
een generator, een hydraulische boeg- 
en hekschroef, zero speed stabilizers en 
twee Deutz motoren van elk 210 pk die 
een snelheid genereren van ten min-
ste twaalf knopen. Bij de roodkleurige 
Bommelaer 58 AC die nu in aanbouw is, 
wordt een speciale verftechniek gebruikt 
waarbij het lijkt alsof het geheel van hout 
gebouwd is. Hiermee heeft de Bomme-
laer 58 AC een klassieke uitstraling en is 
deze in tegenstelling tot een echte hou-
ten boot onderhoudsvrij. De kruiphoogte 
van 3,45 meter en de maximale breedte 
van 4,90 meter is speciaal gekozen om 
binnendoor via de kanalen naar Zuid-
Frankrijk te kunnen varen. Er is ook veel 
aandacht besteed aan de geluidsbestrij-
ding. Verder heeft de nieuwe Bommelaer 
een geoptimaliseerd onderwaterschip 
waardoor niet alleen een topsnelheid 
behaald kan worden, maar ook het ma-
noeuvreren een peulenschil geworden is. 
De eerste Bommelaer 58 AC wordt aan 
het einde van dit jaar opgeleverd. 

Jetten Yachting 
T: 0515-560066 
www.jettenyachting.nl

een lezing over reizen via de binnenwa-
teren en workshops in klein technisch 
onderhoud en veiligheid aan boord. 
Hapjes, drankjes en het muzikale duo 
“Half Step Down” zorgen voor een ge-
zellige, informele sfeer. Watersportlief-
hebbers zijn van harte welkom om op 
16 juni samen de watersport te beleven 
bij Vri-Jon Yachts aan de Opdijk 16 in 
Ossenzijl. De evenementen vinden tus-
sen 10.00 uur en 17.00 uur plaats. 

Vri-Jon Yachts
T: 0561-477700, www.vri-jon.nl

Op zaterdag 16 juni organiseert Vri-Jon 
Yachts in Ossenzijl een open dag. Ont-
dekken, genieten en zien hoe dromen 
werkelijkheid kunnen worden, dat is 
de essentie van de Vri-Jon Experience 
Day. De Experience Day zal dan ook 
volledig draaien om de nautische 
beleving op en om het water. De werf 
introduceert de laatste ontwikkelingen 
en schepen aan het publiek. Daarbij 
kunnen bezoekers een kijkje nemen op 
een variëteit aan eigentijdse schepen 
die voorzien zijn van de meest recente 
technologie en interieurontwerp. Daar-
naast kan men kennis maken met de 
nieuwste producten in de watersport, 
gedemonstreerd door een selectie van 
door Vri-Jon benaderde leveranciers. 
Autobedrijf Marco van Beek zal een 
keur aan luxe auto’s tentoonstellen. De 
dag zal verder ingevuld worden met 

Experience Day op zaterdag 16 juni bij 
Vri-Jon Yachts

De nieuwe 
Bommelaer 58 AC: 
Lady in Red 

De Luxe Motor is een bekende lijn bin-
nen de motorjachten waarmee het zo-
wel voor de kust als op de binnenwa-
teren goed vertoeven is. Het concept 
heeft zich volgens Vripack al vanaf de 
tewaterlating van de eerste boot keer 
op keer bewezen en daarom heeft het 
jachtontwerpbureau besloten de jach-
ten te blijven ontwikkelen. Het jacht 
heeft een tijdloze, klassieke uitstraling. 
De rondspantvorm kan bij het mid-
denstuk gemakkelijk worden verlengd 
en verkort, waardoor verschillende 
lengtes mogelijk zijn. Het jacht bevat 
een ruime, praktische leefruimte en is 
eenvoudig in onderhoud. De boot kan 

gebruikt worden voor lange tochten, 
maar ook voor woongenot aan boord. 
Er bestaan inmiddels verschillende 
versies waaruit nieuwe opdrachtgevers 
kunnen kiezen. Daarnaast hebben de 
ontwerpers en ingenieurs van Vripack 
nauw contact met de werf, waardoor 
ook specifieke klantenwensen mogelijk 
zijn. Door de nieuwe ontwikkelingen 
kunnen de nieuwe boten op korte 
termijn geproduceerd en geleverd 
worden.
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Vripack zet de bouw van de 
Luxe Motor voort


