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N I E U W S

F
oiling is in en iedereen in de botenwereld spreekt erover. Of het 
nu tenders, racers of cruisers zijn, ‘foiling’ wordt steeds gewoner. 
De legendarische Franse oceaanzeiler zei al in 1987: ‘One day all 
boats will fly!’. Die uitspraak lijkt de laatste jaren steeds meer 
bewaarheid te worden. Vleugels zijn de laatste jaren de norm 

geworden bij de bouw van jachten.

Dankzij een Nederlandse vinding lijkt het er nu op dat ook superjach-
ten en commerciële vaartuigen worden voorzien van vleugels. Het 
Nederlandse bedrijf Hull Vane BV ontwikkelt en levert sinds enkele 
jaren gepatenteerde onderwatervleugels die onder de spiegel van 
schepen wordt bevestigd. Soms (bij racers) zijn ‘foils’ bedoeld om het 
hele schip uit het water te tillen, soms ook om alleen plaatselijke ‘lift’ te 
genereren. De onderwatervleugel van ‘Hull Vane’ is van het laatste type. 
Hij wordt zodanig geplaatst dat het achterschip niet alleen omhoog 
wordt getild maar ook vooruit wordt geduwd. Zo zorgt deze niet alleen 
voor hogere snelheden, maar beperkt ook het energieverbruik, zorgt 
voor een comfortabeler vaargedrag en reduceert de hekgolf. Onlangs 
werden deze ‘wings’ toegepast op twee snelle patrouilleschepen van 20 

en 24 meter van de Nederlandse politie, gebouwd bij Damen Shipy-
ards. De resultaten hiervan zijn doorslaggevend geweest voor de 
bestelling van nog vier Hull Vanes voor zes identieke politieboten. 
Volgens de ontwerpers van de vleugels wordt deze vinding nu ook 
steeds vaker toegepast bij de bouw van superjachten. Ook jachten van 
de Nederlandse werven Heesen Yards in Oss, Sichterman Yachts in 
Workum en Van der Valk Shipyards in Waalwijk zijn inmiddels 
voorzien van een ‘Hull Vane’. Recentelijk is een eerste composiet versie 
van de vleugel geleverd aan de werf van Hakvoort. Overigens zijn het 
niet alleen Nederlandse bouwers en ontwerpers die profiteren van de 
vinding. De gepatenteerde Hull Vanes worden ook toegepast door 
buitenlandse superjachtbouwers zoals Dynamiq Yachts uit Monaco.

Nieuwste versie ook verstelbaar
Voor pleziervaartuigen tussen 10 en 20 meter is een kleinere 
aluminium versie van de vleugel ontwikkeld, de Semi-Custom Hull 
Vane. Ook is er een Dynamic Hull Vane leverbaar die hydraulisch 
verstelbaar is. Hiermee kunnen de scheepsbewegingen in golven nog 
meer gedempt worden.

SUPERJACHTEN & PATROUILLESCHEPEN
KRIJGEN VLEUGELS

Nederlandse 
uitvinding zorgt 

voor comfort, 
snelheid 

en beperkt 
brandstofgebruik
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NEEL TRIMARANS  
BORDUURT VOORT OP SUCCESSEN
Multihull Award 2020 en twee nieuwe 
modellen in aanbouw

Hoewel in april de jaarlijkse International 
Multihull Show in La Grande Motte (FR) 
moest worden afgelast, hebben de organisato-
ren de gebruikelijke verkiezing van de 
‘Multihull of The Year’ toch laten doorgaan. Zo 
werd de NEEL 47 (profiel in Nautique 1, 2020) 
in de 40 - 50 voet klasse, gekozen als ‘Multihull 
of the year 2020’. Uit een panel van 10.000 
stemmers bleek de NEEL 47 veruit favoriet. 
Daarmee volgt de 47-voeter het voorbeeld van 
de NEEL 51 die twee jaar geleden dezelfde titel 
in de wacht sleepte. Volgens de jury is dit 
succes te danken aan de ‘succesvolle combina-
tie van een bijzonder comfortabele leefruimte 
aan boord met een ongeëvenaard vaargedrag 
op zee’. Dat vaargedrag van de NEEL 47 werd 
nog eens onderstreept doordat het jacht als 
eerste eindigde in de trans-Atlantische ARC+. 
Intussen zijn van de nieuwe NEEL maar liefst 
30 exemplaren besteld en de werf laat weten 
dat in de nieuwe productiehallen nu elke drie 

weken een 47 voeter van de band rolt. Lange 
wachttijden voor de nieuwe eigenaren zijn dus 
niet aan de orde. De productielijn van de 
eveneens populaire NEEL 51 kan in 2020 elke 
zes weken een nieuw jacht leveren. 

Nieuwe modellen
Maar er is meer nieuws van deze jonge werf. 
Woordvoerster Barbara Bruneel laat ons weten 
dat er in La Rochelle inmiddels hard wordt 
werkt aan twee nieuwe modellen die in 2021 
worden gepresenteerd: een motorjacht dat de 
omgekeerde merknaam krijgt ‘LEEN 56’ en 
een kleiner zusje van de bestaande serie 
zeiljachten, de NEEL 43. De kleinste telg 
krijgt, net als grotere NEELs, twee ruime 
tweepersoons hutten bovendeks en in de 
drijvers kunnen nog vier extra slaapplaatsen 
worden gerealiseerd. Daarmee bestaat de hele 
range NEEL trimarans uit 5 zeiljachten van 
43, 45, 47, 51 en 65 voet en twee motorjachten 
(LEEN) van 56 en 72 voet. 

Meer informatie: www.neel-trimarans.com

Hoewel veel grote evenementen die gepland 
waren voor dit najaar zijn afgelast, zal het 
jaarlijkse Yachting Festival in Cannes plaatsvin-
den van 8 tot 13 september op de gebruikelijke 
locatie. General manager Sylvie Ernoult van het 
evenement liet ons weten dat de voorbereidin-
gen inmiddels zijn gestart en dat de kaartver-
koop is geopend. Het Franse Nationale 
Veiligheids Comité   heeft officieel bevestigd dat 
vanaf 1 september weer grote evenementen 
georganiseerd mogen worden. Net als vorig jaar 
zal het festival weer gehouden worden in het 
‘Palais de Festivals’ en in de twee havens in het 
centrum van Cannes. Er worden zo’n 420 
nieuwe schepen verwacht. De ‘Vieux Port’ is 
opnieuw gereserveerd voor de motorjachten en 
de zeiljachten worden weer aangemeerd in ‘Port 
Canto’. 

Aangepaste procedures en plattegronden
In het kader van de Covid-19 pandemie zal de 
organisatie uiteraard moeten voldoen aan de 
restricties en protocollen van de Franse overheid 
en van de gemeente Cannes. Er komen in ieder 
geval aangepaste procedures bij de ingangen en 
de bezoekersstromen worden in banen geleid. 
Ook zijn er straks mogelijkheden om handen te 
ontsmetten en speciale schoonmaak protocol-
len. Het dragen van mondkapjes wordt 
verplicht. Om de 1,5 meter afstand te kunnen 
garanderen zal  het wellicht nodig zijn dat 
onderdelen van het evenement naar elders 
worden verplaatst. Daarom bestaat de mogelijk-
heid dat de plattegronden van het evenement op 
het laatste moment nog worden aangepast.

Meer informatie:  
www.cannesyachtingfestival.com    

YACHTING 
FESTIVAL IN 
CANNES  
GAAT DOOR

RECTIFICATIE
In de vorige uitgave van Nautique was helaas op 
pagina 104/105 een verkeerde afbeelding bij het 
artikel over de cruise met de Regent Seven Seas 
Splendor terechtgekomen. Omdat we het beeld 
toch niet willen onthouden hier alsnog de mooie 

foto van het schip.
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Deze EXCESS 12 werd onlangs 
internationaal gekozen als ‘multihull 
of the year 2020’. Het is een uniek 
demo-schip dat voorzien is van bijna 
alle opties. Het jacht ligt zeilklaar bij 
Nova Yachting in Bruinisse.
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IEDEREEN WIL 
HET WATER OP!

De gedeeltelijke lockdowns, het sluiten van de Europese grenzen en 
het internationaal uitgebrachte advies om de vakanties zoveel mogelijk 

in eigen land door te brengen hebben merkbare gevolgen voor de 
watersportbranche. Zo werd er dit voorjaar in ons land opvallend veel 
geklust aan boten en melden jachtmakelaars een levendige handel in 

occasions. Ook de belangstelling voor nieuwe jachten lijkt niet te lijden 
onder de economisch mindere tijden. De botenverhuur trekt aan. Na 
een gedwongen stop tijdens het voorjaar worden ook charterbases 
in binnen- en buitenland momenteel platgebeld. Nautique ging op 

onderzoek.

TEKST HANS BROUWERS / BEELD CARINE VAN HAAREN E.A.
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e Covid-19 pandemie heeft het recrea-
tiegedrag veranderd. In plaats van een 
vliegreis naar Bali of Ibiza, pakken 
mensen massaal de boot. Het lijkt wel of 

de mensen door de gedwongen quarantaine 
zich meer bewust zijn geworden van de rust en 
vrijheid die je vooral op het water kunt vinden. 
Bovendien is het advies om de vakantie in eigen 

land te houden in heel Europa massaal 
opgevolgd. En zeker in ons land, met zoveel 
recreatief water, ligt het voor de hand om te 
gaan varen.

Verkoop van occasions in de lift
Volgens de makelaars is de vraag naar tweede-
hands schepen momenteel extreem groot. Ook 
bij ‘De Valk Yacht Brokers’, een internationale 
scheepsmakelaar met vestigingen in Neder-
land, België, Duitsland, Frankrijk, Spanje, 
Portugal, Griekenland en Kroatië, is het uitzon-
derlijk druk. Ger Bayens, van De Valk zegt het 
volgende over de botenmarkt: ‘We zien 
inderdaad een mooie opleving van de verkopen. 
Eigenlijk hebben onze vestigingen tijdens de 
afgelopen maanden nooit zonder werk gezeten. 
De bij ons aangeboden schepen staan uitge-

breid op internet met veel foto’s en soms 
opnames met 360-graden camera’s. Tijdens de 
quarantaine werd er veel op onze website 
gezocht. Wij hebben veel buitenlanders als 
klant en omdat die door de reisbeperkingen 
niet persoonlijk konden langskomen hebben 
onze makelaars privé rondleidingen aan boord 
verzorgd per video-telefoon. Dat werkt prima 

en we doen dit nog steeds. Intussen blijkt die 
bezichtiging op afstand een erg gewaardeerde 
service. Klanten hoeven niet te reizen en 
kunnen op deze manier een jacht tot in detail 
bekijken. Onze buitenlandse kantoren doen 
hetzelfde en dat is weer interessant voor 
Nederlandse klanten. De occasionmarkt heeft 
absoluut niet geleden onder de crisis. Al tijdens 
de gedeeltelijke lockdown hier in Nederland 
zagen we een opvallende opleving van de 
verkoop van kleinere schepen met prijzen 
tussen de 20.000 en 50.000 Euro. Dat zijn 
voornamelijk sloepen en andere jachtjes die 
voornamelijk gebruikt worden voor dagrecrea-
tie. En op dit moment is er weer veel vraag naar 
iets grotere jachten met voldoende accommoda-
tie voor een langer verblijf aan boord en met 
prijzen tussen de 100.000 en 250.000 Euro. 

‘Veel mensen zijn tijdens de 
lock-down gaan nadenken over 
de dromen die ze nog willen 
verwezenlijken’

D
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Deze riante Linssen GS 500 
AC ligt bij Jonkers Yachts 
startklaar voor langere tocht-
en op alle Europese wateren. 
Klimaat speelt daarbij geen 
rol, want het schip is voorzien 
van verwarming en airco.
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LINKS: Van deze Stilla 
44 zijn er slechts twee 
gebouwd. Dit exem-
plaar ligt instap-klaar 
bij De Valk. Ontworpen 
door de gelouwerde 
ontwerpers: Rene 
van der Velden en 
Van Oossanen Naval 
Architects.

ONDER: De ‘wheel-
house’ versie van 
de Linssen Grand 
Sturdy heeft een groot 
schuifdak boven de 
stuurhut. Samen met 
het achterdek vormt 
de stuurhut dan een 
extra verblijfsruimte. 
Proefvaart mogelijk 
bij Jonkers Yachts in 
Ouddorp.
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Ook bij de grotere en duurdere schepen zagen 
we in heel Europa verrassende transacties, die 
afwijken van het normale koopgedrag. Zo 
worden er soms snelle beslissingen genomen. 
Onlangs verkochten we een hele dure Grand 
Banks in no-time voor de vraagprijs. Ik denk 
overigens dat de meeste zakenlui die erg door 
de crisis zijn geraakt hun geld nu even op zak 
houden. Daarentegen zijn ook veel mensen 
tijdens de lockdown gaan nadenken over hun 
dromen en hoe ze die wat sneller kunnen 
realiseren.’

Ook run op nieuwe jachten
Bij de grote botenfabrieken in Frankrijk en 
Duitsland draait de productie momenteel weer 
op volle toeren. Alexander Jonkers van Jonkers 
Yachts in Port Zélande kan hierover
meepraten: ‘We proberen bij de Franse werven 
zoveel mogelijk nieuwe jachten te reserveren 
omdat de vraag nu erg groot is. Tekenend voor 
de situatie is de opmerking van een nieuwe 
eigenaar die vertelde dat hij zojuist een 
corona-eiland had gekocht. De boten van een 
aantal Belgen, Duitsers en Zwitsers die bij ons 
in de berging staan, blijven daarentegen nog 

even op de kant. Men is toch nog huiverig om 
naar Nederland te reizen.’
Lengers Yachts uit Muiden is onder andere 
importeur van luxe Italiaanse motorjachten uit 
het topsegment, en ook hier is het druk. 
Marketing manager Kim van den Broek: ‘Wij 
zien dat veel mensen niet naar het buitenland 
op vakantie gaan, maar in plaats daarvan een 
boot kopen. En die willen snel kunnen varen en 
de boot het liefst meteen al meenemen. 
Gelukkig hebben we veel occasions en ook een 

aantal nieuwe jachten in voorraad. De vraag 
naar jachten met een langere levertijd daaren-
tegen neemt af. Misschien dat dat volgend jaar 
een dipje wordt in de verkoop. We zullen het 
zien.’
Ook van Marnix Hameeteman van Nova 
Yachting uit Bruinisse horen we soortgelijke 
berichten: ‘De werf van Beneteau was tijdens 

Klant met een nieuw jacht:
‘Ik heb een corona-eiland gekocht’

Bij Jonkers Yachts in Ouddorp ligt 
deze nieuwe Fairline Squadron 68 
te wachten op een nieuwe eigenaar. 
Het jacht heeft een luxueus afgew-
erkt interieur en accommodatie voor 
8 personen. 
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de Franse lockdown tien weken dicht en dat 
leverde vertraging op in de levering van 
bestelde schepen. Er was dus ook bij ons even 
een moment van schaarste. Gelukkig werden in 
Zuid-Europa bestellingen geannuleerd en die 
konden wij vrij snel overnemen. Naast nieuwe 
jachten veranderden bij ons ook veel gebruikte 
boten van eigenaar. Opvallend was dat ook 
minder populaire types weg gingen tegen heel 
goede prijzen.    

Chartermarkt ook interessant 
In plaats van het bezitten van een schip is het 
tegenwoordig misschien net zo interessant om 
er een te huren. De Europese marktleider in 
vaarvakanties ‘Le Boat’ met bases in Neder-
land, België, Duitsland, Italië, Frankrijk, 
Ierland, Schotland en Engeland meldt, na een 
lange gedwongen sluiting, een plotselinge 
opleving van boekingen. Het zijn vooral 
klanten uit het eigen land die, vaak last-minu-
te, aan de bel trekken. Zo wordt de Duitse 
vestiging van ‘Le Boat’ momenteel overspoeld 
met boekingen van Duitse landgenoten die hun 
eigen land wel eens vanaf het water willen 
bekijken. Ook de Nederlandse collega’s in 
Hindeloopen hebben de volledige huurvloot in 
de vaart. In plaats van klanten uit Amerika of 
Zuid-Afrika zijn het daar dit jaar vooral 
Nederlanders en Duitsers die de jachten huren.

UITGEBREIDE PROTOCOLLEN VOOR
HYGIENE EN VEILIGHEID
De strenge restricties die de Franse overheid recentelijk 
heeft opgelegd aan alle charterbedrijven moeten ervoor 
zorgen dat deze bedrijfstak ook in deze tijd verantwoord 
kan functioneren. Om te beginnen wordt dit jaar slechts 
50% van de capaciteit van de vloot benut. Dat betekent dat 
er in de havens volop tijd is voor het schoonmaken van de 
jachten die worden ingeleverd na de verhuur. Gasten krijgen 
zo bij aankomst een schip dat enige tijd heeft stilgelegen en 
dat in die tussentijd volledig is ontsmet. Al het linnengoed 
wordt aangeleverd in plastic verpakkingen en ook bij de 
recepties zijn nieuwe regels ingevoerd. Zo mag er slechts 
één persoon van de bemanning de receptie betreden. Dat is 
ook voldoende, want alle informatie, briefings en bestellin-
gen worden tevoren online afgehandeld. Volgens Emily 
Deighton heeft de gebruikelijke verhuur-routine van 
zaterdag tot zaterdag plaatsgemaakt voor kortere trips van 
bijvoorbeeld maandag tot donderdag. Dat betekent dat de 
huur dit jaar ook op andere dagen in de week kan ingaan of 
eindigen. De grootste Europese charterbedrijven zoals ‘Le 
Boat’ en ‘Locaboat’ hebben deze zomer kortingen aange-
kondigd tot 20%. Zo heeft de ‘nieuwe samenleving’ dit jaar 
in Frankrijk ook een voordeel: Deze zomer zal het heerlijk 
rustig zijn op de kanalen tussen de zonnebloemen en 
wijngaarden, varend langs historische stadjes zoals we 
vandaag Castelnaudary en Carcassonne bezoeken.
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VOLOP RUIMTE OP DE
FRANSE KANALEN
Terwijl in Nederland de drukte op het water 
toeneemt is het tegenovergestelde het geval in 
Frankrijk. Een ongebruikelijk beeld voor deze 
tijd van het jaar tre!en we bij het hoofdkantoor 
van ‘Le Boat’ aan het Canal Du Midi. Hier liggen 
momenteel in de stralende zon bijna honderd 
charterjachten te wachten op huurders. Het 
Franse kanaal met zijn lommerrijke platanen, 
dat normaal rond deze tijd druk wordt bevaren, 
ligt er vandaag uitnodigend en idyllisch bij. Op 
het terras voor het kantoor ontmoeten we, 
uiteraard op gepaste afstand, marketingmana-
ger Emily Deighton van ‘Le Boat’. Zij vertelt ons 
dat Frankrijk tot 15 juni volledig op slot zat en 
dat veel huurders de hier geboekte vakantie 
helaas moesten afzeggen. Emily legt uit: 
‘Normaal gesproken komt 80% van onze 
klanten uit het buitenland en voor al die 
gecancelde vakanties hebben we een voucher 
aangeboden. Sinds 15 juni mogen we weer 
varen en gelukkig krijgen we, ook bij onze 
havens in het noorden en in het midden van 
Frankrijk, sinds die datum boekingen van 
Fransen voor korte vakanties aan boord. Dat is 
heel uitzonderlijk. Veel Fransen zien hun 
geplande vakantie naar bijvoorbeeld Spanje 
niet doorgaan en kiezen nu voor een tochtje 
met hun gezin over het kanaal. Men wil hier in 
Frankrijk massaal weg van de drukte en op 
onze boten heb je alle comfort en per definitie 
volledige privacy. Toiletten, douches en een 
keuken zijn aan boord, dus je hoeft eigenlijk 
onderweg alleen boodschappen te doen en 
intussen vaar je over een uniek stukje historie 
in de natuur. Alle havens, terrasjes, sluizen en 
restaurants zijn gewoon open mits je je 
natuurlijk houdt aan de Franse regels voor 
Covid-19. Afstand houden dus en mondkapjes 
dragen in alle openbare overdekte ruimtes. 15 
kantoren van Le Boat zijn volledig operatio-
neel. We hebben in heel Frankrijk 6 kantoren 
gesloten, maar hun taken worden overgeno-
men door de andere vestigingen. Op het 
traject tussen Castelnaudary en Port Cassafië-
res in de Camargue zijn alleen de Le Boat 
vestigingen van Trèbes en Narbonne dicht. Alle 
aantrekkelijke havens langs het Canal du Midi 
zoals Carcassonne, Homps, Capestang en 
Beziers zijn volledig in bedrijf.’   

BEELD: CARINE VAN HAAREN



TOFINOU 16, klassieke schoonheid 
met moderne ‘touch’
TEKST HANS BROUWERS FOTOGRAFIE / LATITUDE 46 CLASSIC YACHTS CONSTRUCTION
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Het is altijd weer een 
uniek schouwspel wanneer 

klassieke jachten elkaar 
tre!en op de Middellandse 

Zee. Deze zomerse regatta’s 
van de ‘koninginnen van de 

zee’ kunnen onder andere 
bewonderd worden in 

de pittoreske baaien van 
Antibes, Palma de Mallorca, 

Civitavechia, Imperia, 
Cannes en Saint Tropez. 

Vorig jaar was notabene een 
gloednieuw Frans zeiljacht 

een van de blikvangers 
tussen de klassiekers tijdens 

de prestigieuze ‘Les Voiles 
de Saint Tropez’. Nautique 

ging naar Zuid-Frankrijk voor 
een nadere kennismaking 

met deze ‘Tofinou 16.

51!
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Het toeristische eilandje Ile de Ré, in de Golf van 
Biscaye bij La Rochelle, heeft een lange traditie 
op het gebied van traditionele scheepsbouw. Bij 
het pittoreske haventje haven van Saint Martin 

op het  eiland bevindt zich de scheepswerf ‘Latitude 46’. Dit 
bedrijf slaagt er al meer dan 25 jaar in om, met moderne 
technieken, klassiek gelijnde jachten te bouwen. Het zijn 
zowel motorjachten als zeiljachten en in de praktijk blijken 
deze schepen stuk voor stuk ‘collector’s items’, die hun weg 
weten te vinden naar liefhebbers in alle windstreken. Met 
hun oogstrelende lijnen, de meestal donkerblauwe rompen 
en de vele houten details vallen de klassieke jachten van 
Latitude op in elke haven. Het succes van de jachten van 
Latitude komt uiteraard niet alleen op het conto van de 
werf, maar is ook een verdienste van de vaste ontwerpers: 
het bureau Joubert/Nivelt dat eveneens zijn roots heeft in 
La Rochelle. De werf van Latitude bouwt tegenwoordig 
jachten onder verschillende merknamen: zo staan de 
motorjachten bekend als Andreyale, Taxi Boat, Lady 
Scarlett en Lady Jane. Zeiljachten worden gebouwd onder 
de merknamen Tofinou, Tadorne en Alphena One. Er is een 
leuke anekdote over het ontstaan van de merknaam van de 
eerste ‘Andreyale’. Het verhaal gaat dat jacht-architect 
Michel Joubert op een terrasje zat met de eigenaar van het 
bekende restaurant ‘André’, bij de oude haven onder de 
torens van La Rochelle. Michel schetste daar ter plekke op 
een bierviltje zijn eerste idee voor het jacht. Daar ontstond 
ook de naam ‘Andreyale’, een samenvoeging van de naam 
van het restaurant ‘Andre’ en de naam van zijn eigenaar: 
‘Yale’. Intussen zijn er bij Latitude drie types van dit 
motorjacht leverbaar in de afmetingen 10, 12 en 15 meter.

Zeven verschillende Tofinou’s
Aan boord van de Tofinou 16, die ligt afgemeerd aan de 
zonnige kade van de ‘Vieux Port’ in Cannes, ontmoeten we 
Louis Taurel van Latitude. Hij legt uit dat zowel de 
motorjachten als de zeiljachten van de werf oorspronkelijk 
zijn bedoeld als dagkruisers: ‘Omdat de markt daarnaar 
vroeg werden de afmetingen telkens groter en zo hebben 
we inmiddels van de Tofinou zeven modellen beschikbaar 
van 7, 8, 9.5, 9.7, 10, 12 en nu dus 16 meter. Voor al deze 
Tofinou’s bedacht onze vaste ontwerper Michel Joubert 
dezelfde slanke lijnen, de blauwe romp en het opvallende 
glanzende mahonie in de opbouw dat zo kenmerkend is 
voor ons merk. Alleen de kleinste Tofinou is een open 
zeilboot. De andere modellen hebben telkens een kleine 
accommodatie, en zijn dus eventueel geschikt voor een 
weekendje op het water. Deze Tofinou 16 is ontstaan 
doordat twee van onze klanten, beiden in het bezit van een 
Tofinou 12, vroegen om een jacht te bouwen met dezelfde 
stijl en kwaliteit, maar waar ze langer, met meer comfort 
dus, aan boord konden verblijven. Met zijn bijna 16 meter 

(ruim 50 voet) heeft dit nieuwe schip 
zowel een riante eigenaarshut als een 
gastenhut. Beide cabines zijn voorzien 
van een eigen badkamer met toilet en 
douche. Zoals je zo dadelijk zult zien is er 
ook nog een opvallend grote leefruimte 
onderdeks.’

Klassieke details en moderne  
techniek
Maar eerst lopen we een rondje over het 
dek. Het dekplan van de Tofinou 16 is 
ronduit modern en doordacht. Schoten 
en vallen worden onzichtbaar doorgeleid 
naar de stuurkuip waardoor het dek vrij 
blijft van obstakels. Het hele dek is van 8 
mm teak en daarin tellen we zes vlakke 
dekluiken. In de kuip vinden we twee 
carbon stuurwielen die ergonomisch zijn 
gesitueerd. Zowel staand, als zittend op 
de stoeltjes op de langsbanken kun je 
hier prima koers houden. De instrumen-
ten van B & G zijn netjes ingebouwd in 
luikjes in het teakdek en voor het gemak 
zijn er zowel elektrische als handmatige 
Harken winches beschikbaar. Net als de 
stuurwielen zijn de mast en de V-vormige 
giek van carbon. Ook de inklapbare 
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ONTWERP Joubert/Nivelt, La Rochelle
WERF Latitude 46, Classic Yachts 
 Construction, Ile de Ré, 
 La Rochelle 17000, Frankrijk
BOUWMATERIAAL Infusion sandwich polyester 
 (afgewerkt met veel hout)
LENGTE OVER ALLES 15,9 meter   

BREEDTE  4,3 meter
DIEPGANG 2,7 meter
BALLAST 3.500 Kg
WATERVERPLAATSING 13.000 Kg
VOORTSTUWING 60 pk Nanni Sail Drive
DRINKWATERTANKS 400 liter
BRANDSTOFTANKS 200 liter
GROOTZEIL 73 m"
ZELFKERENDE FOK 55,1 m"
HUTTEN 2
SLAAPPLAATSEN 4 + 2
CERTIFICAAT CE keurmerk A (Oceaan)
PRIJS Vanaf ca. 900.000 Euro 
 ex BTW 
INFORMATIE Bach Yachting, 
 Zuidersluisweg 41, 
 82,43 RC Lelystad
TELEFOON  +31 320746046
INTERNET www.bachyachting.com

TECHSPECS TOFINOU 16

T O F I N O U  1 6

Eigenlijk zijn alle 
schepen van deze werf 

‘collector’s items’



Morgan en Lati-
tude 46  werken 

in dezelfde 
niche waarin 
kwaliteit, stijl 

en een goede 
naam  belangri-

jk zijn
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‘passerelle’ is van dit lichte materiaal. De overloop is vlak 
ingebouwd en vormt dus geen struikelblok. Uiteraard is er 
voor de tuigage Rod-rigging toegepast en, waar nodig, is 
het want hydraulisch verstelbaar. Het vrij lange achterdek 
geeft een ruimtelijk gevoel en aan de spiegel bevindt zich 
een elektrisch luik met toegang tot de garage voor de 
dinghy. Als de stuurman en eventuele bemanning het 
achterdek gebruiken is het zitgedeelte helemaal vrij van 
zeilhandelingen en dat is prettig voor de gasten. Vanwege 
de lengte van het achterdek hebben de gasten misschien 
wat minder zitplaatsen in de kuip, maar dat komt dan 

weer ten goede aan het volume in het 
interieur. O ja, ook de uitklapbare 
kuiptafel is ‘flush’: ingebouwd in de vloer 
van de zithoek. 
   
Interieur à la Philip Starck
Beneden worden we verrast met een zeer 
ongebruikelijk interieur. Uiteraard is alle 
houtwerk ook hier van teak met verticale 
ronde vormen op de hoeken. De hele 
wand aan bakboord lijkt een lange keuken 
voorzien van een lang doorlopend wit blad 
met een ingebouwde, gestileerde, 
langwerpige wasbak. Ook de navigatie-
hoek maakt visueel deel uit van deze 
lengte. Het is een stuk wit design dat fraai 
contrasteert met het vele hout. Louis legt 
uit dat dit is overgenomen van de Tofinou 
12, die ontworpen werd door niemand 
minder dan Philip Starck. Inmiddels zijn 
er trouwens meerdere gast-ontwerpers 
ingeschakeld door de werf. Zo mocht ook 
de Parijse designer Thierry Gaugain al een 
keer een Tofinou inrichten. De langskeu-
ken is verder luxueus en voorzien van twee 
RVS koelladen, een kookplaat en magne-
tron. Er is warm en koud stromend water 
en een tank van 400 liter zorgt ervoor dat 
je met dit jacht even onderweg kunt 
blijven. Een groot beeldscherm hangt 
boven het keukenblad en dat is precies de 

AANGEPAST PROGRAMMA  
‘CLASSIC YACHTS REGATTAS’ 
MÉDITERRANÉE 2020
Vanwege de pandemie is een deel van de zeilwedstrijden voor 
klassieke jachten dit jaar afgelast of uitgesteld. Dit zijn de 
inmiddels vastgestelde klassieke regatta’s voor de komende 
periode. Voor de uitgestelde regatta in Antibes was de nieuwe 
datum nog niet bij ons bekend.

25 - 29 AUGUSTUS Vela Clasica Menorca
21 - 26 SEPTEMBER Régates Royales Cannes
27 SEPTEMBER Coupe d’Automne Saint Tropez
28 SEPT - 3 OKTOBER Les Voiles de Saint Tropez
15 - 18 OKTOBER Vele Storiche Viareggio
22 - 25 OKTOBER Palma Vela, Palma de Mallorca



ADVERTENTIE
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Een ongeluk zit in een klein hoekje. Lees snel 
onze tips in de bijgevoegde envelop.

Wat doe je als er  
een            in de 
schroef zit?

goede positie die een ongestoord uitzicht 
garandeert vanaf de, eveneens lange, 
zithoek aan stuurboord. Die is met wit 
leer bekleed en biedt ruimte aan zes 
personen. Dezelfde stijlkenmerken van de 
salon, teak en witte vlakken, worden 
consequent voortgezet in de eigenaarshut 
in het voorschip en de bijbehorende 
badkamer. Eventuele gasten vinden 
overigens een even riant onderkomen in 
het achterschip met hun eigen badkamer, 
douche en toilet. 

Vaargedrag als een acht meter 
jacht
Wat het vaargedrag betreft moeten we het 
vandaag doen met de ervaringen van onze 
gastheer Louis Taurel die het schip zojuist 
vanuit Saint Tropez naar Cannes heeft 
gezeild. Er stond 25 knopen wind met een 
flinke golfslag en volgens Louis kwam er 
nauwelijks water over en liep het jacht 
gemiddeld 12 knopen. Hij vertelt: ‘Het 
stuurgevoel van deze Tofinou is vergelijk-
baar met dat van de Tofinou 8. We hadden 

tijdens de regatta in Saint Tropez een bemanning die 
bestond uit eigenaren van andere Tofinou’s en die hebben 
zich lovend uitgelaten over het vaargedrag van dit jacht. 
Er hebben zich al vier bezitters van een Tofinou 12 
aangemeld voor een Tofinou 16. Dat zegt genoeg!’

Samenvatting
De werf van Latitude 46 staat al 25 jaar bekend als 
bouwer van kwalitatief hoogwaardige schepen met een 
klassieke uitstraling. De markt voor dit soort jachten is 
een ‘niche’ waarin het belangrijk is om naast het bewaken 
van de kwaliteit, de uiterste zorg te besteden aan de goede 
naam. Associatie met andere ‘niche-merken’, zoals 
evenementen met de auto’s van Morgan, interieurs van 
Philip Starck en van Thierry Gaugain geven inderdaad 
een mooie meerwaarde op de jachten van Tofinou. Ook 
door de deelname aan prestigieuze klassieke regatta’s, 
zoals Les Voiles De Saint Tropez, krijgt het merk Tofinou 
een extra podium. Het nieuwe vlaggenschip van de werf, 
de Tofinou 16, is niet alleen een prachtig klassiek ogend 
jacht met stijlvolle accommodatie, maar heeft bewezen 
dat het met zijn moderne lijnen en high-tech equipment 
ook goed kan presteren op de wedstrijdbanen. En ja, voor 
de liefhebber van een ‘collector’s item’ is het prijskaartje 
natuurlijk navenant.        


