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Eerste
teakhouten
De Jongvlet 840
Kajút te water
Samenwerking LongIsland en
Jan van Gent
LongIsland Shipyards en Jan van Gent
sloepen, beide gevestigd in Aalsmeer,
zijn twee toonaangevende jachtbouwers
in Nederland. Al jaren bedienen zij de ervaren watersporter met hun jachten met
focus op styling, kwaliteit, prestaties en
comfort. Nu gaan de twee sloepenleveranciers de krachten bundelen in een
strategische samenwerking op onder
meer het gebied van marketing en verkoop. Het tweetal hoopt daarbij ook
gezamenlijk de buitenlandse markten te
veroveren. Daarnaast meldt LongIsland

dat zij de bouw van haar jachten volledig heeft overgebracht naar Nederland.
Bij de keuze van de juiste werf waren
garanties voor kwaliteit en continuïteit
de belangrijkste eisen. Uiteindelijk heeft
LongIsland voor Jachtwerf Klaassen
gekozen. Deze werf staat bekend als bouwer van de Super Van
Craft motorjachten. Momenteel zijn er
vier LongIsland jachten in aanbouw.
www.janvangent.nl
www.longisland.nl

Nidd Yachts introduceert iCruzer30c

Mooi design, exclusief en robuust, zo introduceert Nidd Yachts de nieuwe iCruzer30c. Een moderne aluminium tender
van alle gemakken voorzien, voor zowel
de toerliefhebber als de speedfanaat. Met
een standaard motorvermogen van 220
pk heeft de boot een sportief karakter.
Hierdoor is het zowel mogelijk ontspannen tochten door grachten of slootjes te
maken als op groot water juist eens alles uit de kast te halen. De tender heeft

een compleet interieur en biedt aan vier
personen slaapplaats. De boot is voorzien van een keuken en een afgesloten
toilet/douchecompartiment. De negen
meter lange iCruzer30c is maximaal onderhoudsvrij. Het oer-Hollandse product
is een Nederlands ontwerp en wordt
volledig in Nederland gebouwd. Remco
Sjoerdsma, oprichter van Nidd Yachts,
spreekt vol passie over de iCruzer30c:
“Deze tender heeft alles wat de combinatie speed & cruiser nodig heeft. Ik heb
mijn ervaringen en smaak vertaald naar
een schip dat heerlijk vaart, praktisch is
ingedeeld en tot in detail is afgewerkt. Het
NMEA2000 besturingssysteem maakt
het mogelijk veel functies met een smartphone of tablet te beheren. Het digitale
display maakt het gebruik simpeler en
oogt strak en modern.”

Jachtwerf de Jong Joure startte in november 2012 met de bouw van de eerste,
unieke teakhouten De Jongvlet met een
kajuit. Een mooie opsteker in deze tijden
voor de historische Jouster werf die zich
heeft gespecialiseerd in de houtbouw.
Nadat de technische tekeningen van professionele jachtontwerper Vripack waren
afgerond kon er eind vorig jaar gestart
worden met de bouw van de hoogglans
gelakte teakhouten vlet en nu is de kajuitvlet te water gelaten. De Jong bouwt
vletten in de lengtematen 6.20, 7.50 en
8.40 meter. De grootste uit deze serie is
nu voor het eerst uitgerust met een kajuit,
waardoor het mogelijk is om te overnachten in de vlet. De aanwezigheid van een
tweepersoonsbed, keukenunit en aparte
wc maken een langdurig verblijf op een
De Jongvlet comfortabel en compleet.
De jachtbouwers van Jachtwerf de Jong
zijn zeer ingenomen met deze mooie opdracht: “Naast onze restauratieklussen en
regulier onderhoudswerk is het fantastisch
om een nieuwbouwproject te hebben”,
vertelt Aaldert de Jonge, eigenaar van de
werf. “Het is bij elke bouw een geweldige
ervaring dat we van een ruwe teakstam
een juweel van een schip bouwen die generaties lang meegaat.”
Jachtwerf de Jong Joure
T: 0513-412664, www.jachtwerfdejong.nl

Nidd Yachts
T: 06-24473544
www.niddyachts.nl
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