PERSBERICHT

MAAK KENNIS MET ROYAL HUISMAN PROJECT 406
Met veel genoegen kan Royal Huisman de opdracht onthullen voor een
werkelijk uniek motorjacht, ontworpen door de befaamde Vripack Design
Studio voor een zeer ervaren Cliënt. Dit uitzonderlijke ‘hogesnelheidsmotorjacht’ zal met gepaste trots het grootste sportvisjacht ter wereld
worden, dankzij haar imposante profiel dat ruimte biedt aan zes dekken,
en haar krachtige romp die 52m lang is.

BEELD UIT VIDEO DOOR VRIPACK VAN PROJECT 406 –
HET GROOTSTE SPORTVISJACHT TER WERELD

‘Terug naar de bron’, dat vat dit nieuwe project voor Royal Huisman heel goed samen. Het
bouwen van vaartuigen voor plaatselijke vissers was decennialang de kernactiviteit van
Royal Huisman na de oprichting van de werf in 1884. Het erfgoed van Vripack sinds 1961
heeft grote overeenkomsten, met een reeks ontwerpen voor sportvisjachten en
vissersboten die in de loop der jaren ontwikkeld zijn. Een mooie synergie qua
geschiedenis en een gezamenlijke passie om unieke en innovatieve jachten te bouwen:
dat is de basis voor deze nieuwe opdracht, die verstrekt werd door een Cliënt met een
enorm enthousiasme voor zeevissen – dit project gaat een ware ode aan uitmuntendheid
worden.
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‘TERUG NAAR DE BRON’, DAT VAT DIT NIEUWE PROJECT VOOR ROYAL HUISMAN
HEEL GOED SAMEN. HET BOUWEN VAN VAARTUIGEN VOOR PLAATSELIJKE
VISSERS WAS DECENNIALANG DE KERNACTIVITEIT VAN ROYAL HUISMAN

Het exterieur- en het interieurontwerp zijn van de hand van Vripack Studio, die het zeer
imposante ontwerp een doordachte basis geeft met hun state-of-the-art
scheepsarchitectuur. De ontwikkeling van de belangrijkste aspecten is in volle gang en alle
hoofdcomponenten van dit sportvisjacht, door Royal Huisman “Project 406” genoemd,
zullen worden gerealiseerd in nauwe samenwerking met de ontwerpstudio, en worden
geproduceerd op de werf in Vollenhove.
Bart M. Bouwhuis, Creatief Directeur van Vripack, licht toe: “Dit is een echte sportvisser,
ontworpen voor een Cliënt die sportvissen erg serieus neemt. We hebben alle facetten van
het ontwerp uitgevoerd en dankzij onze expertise op het gebied van scheepsbouwkunde
hoefden we geen compromissen te sluiten. Als de grootste sportvisser ter wereld, zal deze
aluminium constructie technisch gezien enorm uitdagend zijn. We zijn daarom echt
verheugd om samen te werken met een scheepswerf van wereldklasse zoals Royal
Huisman, om deze iconische creatie tot leven te brengen."
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Aqua Marine leidt het team van de Cliënt, waaronder Bush & Noble, Hampshire Marine als
technisch manager, en werkt nauw samen met Vripack en Royal Huisman om dit
iconische project te realiseren. Aqua Marine schept namens de opdrachtgever
duidelijkheid in het proces en zorgt voor een uitstekende uitvoering van het project vanaf
het eerste concept tot en met de bouw. Lydia Wilding, directeur van het Aqua Marineteam, zegt: “We hebben met Vripack, Royal Huisman en het hele team een
ondersteunende communicatiebasis en een samenwerking kunnen vormen die van
toegevoegde waarde zijn, en de duidelijke visie van onze Cliënt onderbouwen. Want het is
echt een heel spannend droomproject wat Royal Huisman hier gaat realiseren!"
Brett Noble, Partner van Bush & Noble, zegt: “Het is echt een eer voor Bush & Noble om
betrokken te zijn bij zo'n iconisch project voor een ervaren jachteigenaar. De opdracht om
het grootste echte sportvisjacht ooit te bouwen, van de hoogste kwaliteit, maakt de
ervaring nog grootser. Ik ben meer dan twintig jaar geleden mijn jachtcarrière begonnen
met het bouwen van luxe sportvisjachten. Het is een uniek voorrecht om nu betrokken te
zijn met 's werelds grootste echte sportvisjacht.
De gerealiseerde samenwerking met onze uitzonderlijk getalenteerde vrienden bij Vripack,
Aqua Marine en de wereldberoemde scheepswerf Royal Huisman om de droom van de
Cliënt te bouwen, toont het niveau van toewijding en passie dat deze Cliënt heeft voor
kwaliteitsjachtontwerp, constructie en een sportvis-ervaring die nog nooit eerder in onze
branche is gezien... en waarschijnlijk nooit meer geëvenaard zal worden!”

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

Page 3 of 5

WWW.ROYALHUISMAN.COM

PERSBERICHT

HET HEDENDAAGSE ROYAL HUISMAN IN VOLLENHOVE:
“A TRADITION OF EXCELLENCE” SINDS 1884 EN DE GEBOORTEPLAATS
VAN ’S WERELDS MEEST VERFIJNDE SUPERJACHTEN

Royal Huisman’s CEO Jan Timmerman zegt erover: “Het is geweldig dat de aanstaande
tewaterlating van het spectaculaire motorjacht Phi gevolgd zal worden door dit imposante
sportvisjacht. Ondanks deze tijden van Covid-19 beperkingen zijn we er in geslaagd om
twee nieuwe opdrachten voor nieuwbouwprojecten te krijgen en hebben nu vier projecten
in aanbouw, in combinatie met meerdere Huisfit- en herbouwprojecten. Stuk voor stuk
unieke jachten, en daarom met recht ‘echte’ Royal Huisman projecten. De werf in
Vollenhove blijft een ‘thuishaven voor de beste zeiljachten van de wereld’ en we kijken er
naar uit om ook een ‘thuishaven voor de beste motorjachten van de wereld’ te worden –
Project 406 is daarvoor de perfecte aanvulling.”
Updates met meer gedetailleerde informatie zullen gedurende de voortgang van het
project beschikbaar komen.
EINDE PERSBERICHT
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Redactionele opmerkingen:
De technische informatie is op dit moment gelimiteerd tot het onderstaande. Uiteraard zal er
gaande het project meer gedetailleerde informatie beschikbaar komen.

Hoofdspecificaties voor Project 406 - het grootste echte sportvisjacht ter wereld
Type:

Sportvisjacht

Totale lengte:

52m / 171 ft

Exterieur, interieur en scheepsbouwkundig ontwerp:

Vripack Yacht Design

Werf:

Royal Huisman

Romp & opbouw:

Aluminium

Op dit moment kunnen geen verdere details over bekendgemaakt worden.

Video:
https://vimeo.com/485636072/25109b499d or via www.youtube.com/RoyalHuismanVideos
Beeldmateriaal voor publicaties:
Voor vragen, feedback en download link:
Jurjen van ‘t Verlaat (jurjen@royalhuisman.com of 0527 243131).
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