
WWW.ROYALHUISMAN.COM  
 

Page 1 of 11 

 

 
 

 PRESS RELEASE  

 
Royal Huisman Marketing & Communications  | Jurjen van ’t Verlaat  |  Flevoweg 1, PO Box 23, 8325 ZG Vollenhove, Holland  | T: +31 527 243131  |  jurjen@royalhuisman.com hjgjhgjhg 

Broadwater omgevormd van “klassiek” naar “eigentijds”  
Amsterdam, oktober 2020 – Het voorheen “klassieke” Feadship motorjacht 

Broadwater is her-opgeleverd door Huisfit en heeft de werf van Royal Huisman 

Amsterdam verlaten voor een Atlantische oversteek, na een uitgebreide en 

succesvolle verbouwing van haar interieur en exterieur.  
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Huisfit – Royal Huismans gespecialiseerde divisie voor refit, herbouw en 

renovatie – was na een eerder werfbezoek van het jacht in 2019 gecontracteerd 

om dit grote project te ondernemen. De leveromvang omvatte diverse 

‘upgrades’ aan het comfort en esthetische aspecten van het jacht (binnen en 

buiten), alsmede aanpassingen in het kader van classificatieregelgeving, 

gebaseerd op instructies van de eigenaar. Die waren dat Broadwater een 

“modern en leefbaar tweede thuis” moest worden, met chartermogelijkheden.  

 

De nieuwe exterieur- en interieurstyling is gecreëerd door de getalenteerde jachtontwerper 

Adam Voorhees, die zich liet inspireren door de wens van de eigenaar om een veelheid van 

gewilde modificaties te definiëren. MCM Newport’s Peter Wilson stond de ervaren eigenaar 

van Broadwater terzijde bij de selectie van de refit-werf, en was veelvuldig aanwezig bij de 

werkzaamheden van het Huisfit-team bij Royal Huisman Amsterdam.  
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BROADWATER (1994, 

VOORHEEN RASSELAS) 

 
LENGTE PRE-HUISFIT: 

52M / 171FT   

 

 

 
 

 

 

LENGTE POST-HUISFIT:   

56M / 184FT  
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BROADWATER VOOR ENT TIJENS DE  

2019 – 2020 CONVERSIE DOOR ROYAL 

HUISMAN’S HUISFIT DIVISIE 

 

De meest indrukwekkende prestatie van dit in 2019 aangevangen Huisfit project is de 

verlenging van de romp van Broadwater met vier meter, waardoor niet alleen aanzienlijk 

meer ruimte ontstaan is, maar ook het uiterlijk van het jacht volledig veranderd is. Het 

originele klassieke achterschip is vakkundig verwijderd en vervangen door een modern 

achterschip, wat een heerlijk achterdek en beach club  oplevert. Om de nieuwe indeling te 

completeren zijn de romp en opbouw geschilderd in nieuwe, eigentijdse kleuren. 
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BROADWATER BOVENAANZICHT PRE-HUISFIT – ONDER: 

EEN VOORPROEFJE VAN HET BIJGEWERKTE EXTERIEUR 

ONTWERP DOOR ADAM VOORHEES POST-HUISFIT 
 

Het zonnedek is helemaal van deze tijd met een nieuwe en grotere jacuzzi, een gezellige 

bar en het gemak van een dagtoilet dat er eerder niet was.  
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BROADWATER’S NIEUWE COMPOSIET ZONNETENT / HARDTOP EN 

RADDARMAST IS DOOR RONDAL OPGELEVERD ALS “TURN-KEY PROJECT” 

 

 

De oorspronkelijke boog en antennemast zijn vervangen door een nieuw zonnedak van 

composiet, gemaakt door Rondal, Royal Huismans zusterbedrijf. Nieuw teak en meubilair 

vullen het hoofddek en brugdek prachtig aan. 
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Binnen zijn de eigenaars- en gastenaccommodatie volledig gerestyled – van een klassiek 

interieur met donker hout naar een veel eigentijdsere elegantie, met stijlvolle nieuwe 

materialen. Het bemanningsgebied is ook vernieuwd, en door het hele jacht heen zijn de 

audio-/videosystemen geüpgraded en zijn de elektronica voor navigatie en communicatie 

vervangen.  

 

De wens van de eigenaar om het jacht te kunnen charteren vereiste dat de classificatie van 

Broadwater omgezet werd van “privégebruik” naar “commercieel gebruik”. Gedurende het 

Huisfit-project was daarom een intensieve samenwerking tussen de werf, de vlaggenstaat 

en het classificatiebureau noodzakelijk, om werkbare oplossingen te ontwikkelen en aan 

moderne maatstaven te voldoen. Het jacht is per slot van rekening een kwart eeuw geleden 

gebouwd, voordat er eisen op dit vlak bestonden. De diverse modificaties omvatten 

constructiewerk aan de brandwanden, en de installatie van aanvullende boordsystemen 

zoals een grote noodgenerator en een watermist-brandblusinstallatie.  
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Eigenaarsvertegenwoordiger Peter Wilson van MCM Newport zegt over het project: “Toen 

de eigenaar contact met mij opname om dit project te bespreken, was gauw duidelijk dat dit 

een onweerstaanbare transformatie was. Zijn visie was om dit geweldige Feadship nieuw 

leven in te blazen. Het was een groot genoegen om met Adam Voorhees samen te werken 

en zijn ontwerpen te zien evolueren gedurende de ontwikkeling van zowel het exterieur als 

het interieur.  

 

De uitkomst is het resultaat van de toewijding en vakkennis van alle jachtbouwdisciplines 

die erbij betrokken waren om deze spectaculaire transformatie te realiseren. De uitstekende 

afkomst van dit jacht is gerespecteerd en, als ik het zo mag zeggen, nog overtroffen. Ik ben 

er vrij zeker van dat Broadwater’s nieuwe profiel, interieur en de vele aanpassingen en 

verbeteringen achter de schermen haar goed voorbereid hebben voor de volgende 25 jaar, 

en voor allen die het voorrecht zullen hebben om haar passagier te zijn.” 
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Jan Timmerman, CEO van Royal Huisman vult aan: “Onze werf heeft een gevestigde 

reputatie voor de succesvolle herbouw en conversie van superjachten. De Huisfit-werkwijze 

brengt onze infrastructuur, technologie en befaamd vakmanschap samen, gecombineerd 

met vooraanstaande specialisten uit de jachtbouw, om een op maat gemaakte oplossing in 

een aantrekkelijk vormgegeven pakket te bieden. 

 

Namens ons team kan ik zeggen dat wij trots zijn op de succesvolle oplevering van 

Broadwater. Dit is een belangrijke mijlpaal voor Huisfit, en het resultaat van geweldig 

teamwerk tussen de eigenaar, Adam Voorhees, Peter Wilson, de bemanning van 

Broadwater, diverse partners en het team van Huisfit – ondanks verschillende uitdagingen 

zoals het werken in tijden van Covid-19. Dankzij haar visionaire eigenaar zal Broadwater 

weer vele jaren toekomstbestendig zijn.” 

 

Een uitgebreide fotoreportage 

van Broadwater in spectaculaire 

omgeving staat gepland voor later 

dit jaar, dus een volledige 

presentatie van de uiteindelijke 

resultaten van de modificaties en 

de nieuwe ontwerpelementen kan 

binnenkort verwacht worden. 

 

EINDE PERSBERICHT 
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Broadwater’s “turn-key” radarmast door 

Rondal, Royal Huisman’s zusterbedrijf: 

 

www.rondal.com [LINK]    
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Highres beeldmateriaal voor publicaties  

 

Voor vragen, feedback en download link: Jurjen van ‘t Verlaat (jurjen@royalhuisman.com of 0527 243131). 


