De Kessline Mission

wanneer op afwerking niet bespaard wordt

Geluidsarm, zuinig in brandstof en gemaakt met oog voor design, comfort én kwaliteit. Dat is de
Kessline Mission in een notendop. De Mission is het meest recente jacht dat bij Van Kessel Yachting in
het Limburgse Wessem van stapel liep en volgt hiermee de Kessline 55, de Kessline Kotter en de Kessline
Eurosloep op. Een trotse Giel van Kessel over het jacht met de naam ‘Salut’: “Met de Kessline Mission
hebben wij onze creativiteit kunnen uiten. We hebben getoond wat wij zoal kunnen bewerkstelligen. Het
blijkt overtuigend want aan de hand van dit schip hebben we verschillende nieuwe opdrachten voor onder
meer refits binnen gehaald.” Het visitekaartje van de werf staat nu te koop.

Verwondering op
het water

Als werfeigenaren hebben Giel en
Simone van Kessel verschillende vaarten met de Kessline Mission gemaakt.
Giel: “We hebben het jacht ontworpen met de gedachte dat het voor
ons, maar ook zeker voor potentiële
kopers een interessant schip moest
zijn. Tijdens onze tochten op het water
werd de boot veelal bewonderd.”
Over smaak valt altijd te wisten maar
een boot als de Kessline Mission valt
op, in positieve zin. Giel: “Tijdens Sail
in Amsterdam werden veel opgestoken
duimen naar ons jacht gericht. Maar
ook op de Gebruikte-Botenbeurs in
Hoorn en op weg naar het buitenland
bleek het schip een blikvanger. We
hebben verschillende belangstellenden
aan boord gehad en hoorden daarbij
veel lovende woorden. Zeker voor een
15 meter lang schip is het een mooi
lang en elegant model. Het lijnenspel
met de vloeiende zeeg wordt gewaardeerd, net als de overnaadse bouw en

het gebruik van hoogwaardige materialen als teakhout en roestvaststaal.
De kuip is zeer ruim wat de leefruimte
aan boord zeker met mooi weer zeer
aangenaam maakt. Daarbij heeft het
schip de mogelijkheid om het zowel
van binnen als van buiten te besturen
en dat is een meerwaarde.”

Doordacht
en tijdloos

Wie het ontwerp van de Kessline
Mission goed bekijkt, merkt dat werkelijk aan elk detail gedacht is. Met
een verleden in de Rijnvaart weet Van
Kessel als geen ander hoe belangrijk
comfort is, zeker wanneer men verre
tochten maakt en voor een langere tijd
aan boord vertoeft. Gemakken als die
van een airco, uitgebreide navigatieapparatuur, was/droog combinatie,
afwasautomaat, koelkast, vriezer met
drie laden en keramische kookplaat
konden dan ook niet uitblijven. “Of je
nu aan het koken of aan het douchen
bent, je moet je overal op het schip

‘thuis’ voelen,” aldus Giel. Dat het
creëren van comfort samen hangt met
de toegepaste technieken merken we
ook bij de Kessline Mission, want hoe
minder je van de techniek merkt, hoe
meer er van het comfort genoten kan
worden. Giel: “Het ontwerp hebben
we samen met Van Vossen gemaakt.

Dit heeft twee jaar werk gekost,
maar daarmee hebben we wel alles
doordacht.” Het jacht is uitgerust
met twee dieselmotoren van Volvo
Penta van ieder 110 pk, een vereiste
voor de meeste potentiële klanten,
zo ondervonden wij bij eerdere
modellen. De motoren van Volvo zijn
aller-zuinigst en geluidsarm (zie ook
de vaartest van Motorboot op
www.vankesselyachting.com). Door
het vermijden van onnodige ballast
is het jacht aanmerkelijk zuiniger dan
menig ander schip in hetzelfde segment. De vorm van het onderwaterschip versterkt de besparing duidelijk.
Deze is slank en heeft met haar 1 meter een zo klein mogelijke diepgang.
Dit is niet alleen mooier maar ook efficiënter en effectiever. Het jacht snijdt
als het ware door het water en ook
ondiepe kanalen in bijvoorbeeld Drenthe en Frankrijk zijn met dit jacht nog
steeds begaanbaar. Op het bereik van
een jacht mag immers niet worden
beperkt, zo is de visie van Van Kessel.
Door de inhoud van 2.000 liter is een
goed gevulde dieseltank genoeg om
vanuit Limburg naar de Middellandse
Zee en weer terug te varen zonder
onderweg te hoeven tanken.
Het schip is van binnen ruim en
heeft naast de volledig aangeklede
salon, de kombuis en de natte cel
ook zes slaapplaatsen verdeeld over
drie hutten en een apart toilet bij
de eigenaarshut. Het aantal vaste
slaapplaatsen is veel voor een jacht
in dit segment. Giel: “Wij vonden dat
op een dergelijk jacht ruimte genoeg
moest zijn om hier met zes personen te
overnachten. De eigenaarshut bevindt
zich in de voorpiek, de twee andere
hutten zijn gesitueerd onder de stuursalon. Deze twee hutten zijn compact,
maar de bedden die erin staan zijn

wel 2,00 meter lang en 1,40 meter
breed waardoor er prima overnacht
kan worden. Bovendien is hiermee de
diepte van het jacht beperkt gebleven,
want zoals uitgelegd moeten naast
kustwateren ook smalle grachten nog
steeds getrotseerd kunnen worden.”

vlam terugkomt. Dat is het voordeel
als je het zelf uitzoekt. Uiteraard hadden we voor goedkopere materialen
kunnen kiezen, maar dat hebben we
niet gedaan. Juist de afwerking maakt
een schip tot wat het is, zeker in dit
segment.”

Tot in detail

Het succesvol te water laten van de
Kessline Mission was al reden voor het
heffen van met champagne gevulde
glazen. Het volgende moment om te
proosten zou de goede verkoop aan
een liefhebbende eigenaar zijn. Uiteraard met de enige toost die de naam
van de boot eer aan doet: Salut!

Bij Van Kessel Yachting staat kwaliteit
duidelijk boven kwantiteit. Aan de
kwaliteit van de Kessline Mission heeft
Van Kessel Yachting dan ook duidelijk
geen concessies gedaan. Giel: “Na
de ontwerpfase van twee jaar hebben
we twee jaar aan de boot gebouwd.
Dat is een lange periode, die gemakkelijk verklaard kan worden: we
hebben vrijwel alles zelf gedaan. Voor
sommige klussen hebben we hulp
ingeschakeld, maar het meeste werk
hebben Simone, Guido, Victor en ik
als gezin verzet. Hiermee hebben we
zelf tot in de puntjes de kwaliteit van
het jacht kunnen bepalen. Dat zie je
onder meer aan de gebruikte materialen. De patrijspoorten bijvoorbeeld zijn
er ook in aluminium, maar wij hebben
de roestvaststalen variant gebruikt. Het
dek is gemaakt van duurzaam massief
teakhout met een dikte van 17 milimeter. Het interieur is met zorg betimmerd
met origineel teakhout, afkomstig uit
één boomstronk zodat overal dezelfde

Van Kessel Yachting in het kort

Technische
specificaties
Lengte:
Breedte:
Diepgang:
Kruiplijn:
Ledig gewicht:
Motorisatie:

14.99 m
4.70 m
ca. 1.02 m
3.00 m
23 ton
2x Volvo
D3 diesel 110 pk
CE-markering: B
Ontwerp:
Van Kessel en
Van Vossen
Vraagprijs:
€ 559.000,-

Na 16 jaar ervaring in de Rijnvaart richtte Giel van Kessel in 1991 samen met zijn vrouw Simone het bedrijf Van Kessel
Yachting op. Het eerste jacht, de Kessline 55, werd gebouwd vanuit een gehuurde locatie te Maasbracht. De opdrachten
voor scheepsonderhoud stroomden binnen en in 1994 verhuisde het bedrijf naar de huidige locatie in het eveneens Limburgse Wessem. De werf bouwt nog graag jachten, maar de hoofdactiviteiten zijn de bemiddeling van schepen, jachtonderhoud,
refits en winterstalling. Sinds 2006 is zoon Guido actief bij het familiebedrijf en binnenkort zal ook zoon Victor, die ervaring in de
interieurbouw heeft, het team versterken. Giel: “Hoewel we een klein bedrijf zijn hebben we alle expertise in huis. Of het nu gaat
om een motorrevisie of een schilderklus, elke boot die hier binnengebracht wordt, gaat met het gewenste eindresultaat weer
het water op.”
telefoon: 0475 - 561881, www.vankesselyachting.com

