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DOELMATIG, LUXUEUS, STIJLVOL: ROYAL HUISMAN ONTHULT 

‘S WERELDS GROOTSTE SPORTVISJACHT 
 

Vripack Yacht Design en Royal Huisman hebben het genoegen om, voor het eerst 

sinds de contracten eind 2020 getekend werden, een impressie te onthullen van hun 

indrukwekkende Project 406. Dankzij haar lengte van 52m zal deze baanbrekende 

creatie met afstand het grootste, meest luxueuze, en uitzonderlijke sportvisjacht ter 

wereld worden.  

 

Vripack Yacht Design uit Sneek is verantwoordelijk voor het ontwerp van exterieur en interieur, 

alsmede voor het scheepsbouwkundig ontwerp van dit zeer prestigieuze project, in nauwe 

samenwerking met Royal Huisman – de Vollenhoofse werf die beschouwd wordt als de enige partij 

die dit unieke superjacht kan engineeren en produceren. Het project management ten behoeve 

van het klantteam is in handen van de Britse firma Aqua Marine, die daarbij terzijde gestaan wordt 

door adviseurs Bush & Noble en Hampshire Marine voor technisch management.  
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De doelmatige belijning van het jacht creëert een indrukwekkend geheel; van haar kenmerkende 

lange en slanke boeg en zes imposante dekken, tot de stijlvolle neerwaartse boog die haar 

achterschip beschrijft. Dit unieke vaartuig combineert moeiteloos de ultieme sportviservaring 

enerzijds, met alle royale afmetingen, comfort, en verfijning van een waar superjacht, anderzijds. 

Welk ander superjacht heeft een sky lounge die overdags het uitzonderlijke schouwspel van een 

spectaculaire visvangst biedt, en ’s avonds de relaxte ambiance van een smaakvolle penthouse in 

een design-hotel? 

 

Project 406 is ontworpen voor een ervaren klant met een passie voor sportvissen. Het jacht zal 

ruimschoots voorzien zijn van alle denkbare benodigdheden voor zowel topsportvissen als voor 

een luxueus verblijf. Haar Alustar® aluminium romp en opbouw bieden zowel stevigheid en 

veerkracht, als het lichte gewicht dat een gemakkelijke en efficiënte verplaatsing van ligplaats naar 

visgronden mogelijk maakt.  
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Sportvissen geniet de laatste jaren een toenemende belangstelling onder 

jachteigenaren, die daarvoor steeds grotere jachten inzetten (met een 

lengte van rond de 30m, en een enkeling rond de 40m). Vanuit dit 

perspectief is Project 406 met haar lengte van 52m een aanmerkelijke 

slag langer, en dat brengt behoorlijke uitdagingen met zich mee voor 

haar ontwerpers en bouwers bij Vripack en Royal Huisman, ten aanzien 

van haar ontwerp en de engineering. Maar dat is een uitdaging die beide 

partijen natuurlijk graag aangaan! 

 

CEO Jan Timmerman van Royal Huisman zegt hierover: “Het is een 

bekend gegeven dat het team van Royal Huisman niets liever heeft dan 

de kans om nieuwe uitdagingen op het gebied van engineering op te 

lossen – zeker als die verpakt zijn in een uniek concept. Het eerste 

sportvis-superjacht ter wereld is een geweldige opdracht en het is 

fantastisch om dit project nu te kunnen onthullen, tijdens onze 

voorbereidingen op de tewaterlating van een ander, zeer 

onderscheidend motorjacht, de 58.5m Phi – alleen al door haar gewicht 

van minder dan 500ton, een uitzonderlijk schip. Het is goed te weten dat 

onze reputatie als “thuishaven van de mooiste zeiljachten ter wereld” 

zich nu uitbreidt naar die van de meest opvallende motorjachten.” 

 

Succes in de sportvisserij vereist passie, ervaring, en kennis, en 

natuurlijk moeten de juiste spullen aan boord zijn. Sportvissers reizen de 

hele wereld over voor de grotere roofvissen van de open zee, zoals 

zwaardvissen en marlijnen, die te vinden zijn in tropische wateren 

wereldwijd. Project 406 zal beter toegerust zijn om dit fascinerende 

zeelandschap te ontdekken dan enig sportvisjacht uit het verleden. 

 

 “Dit is een uitzonderlijke opdracht,” zegt Bart M. Bouwhuis, mede-Creative Director van Vripack. 

“En het resultaat is een uitzonderlijke boot. Project 406 is een sportvisjacht op steroïden. Het heeft 

de juiste verhoudingen en de lange uitlopende boeg van een typische Amerikaanse sportvisboot, 

harmonieus gecombineerd met het gevoel van een luxe superjacht. Het is de ‘super-sized’ versie 

van een sportvisjacht, met fraaie ronde lijnen en in alles een slag groter." 
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Op dit moment zijn geen nadere details beschikbaar over dit boeiende project, maar het 

gezamenlijke team kijkt er naar uit om updates te publiceren gaande het ontwikkelings- en 

bouwproces. 
 

EINDE PERSBERICHT 

 

Redactionele opmerkingen:  

 

Belangrijkste specificaties van Project 406: ‘s werelds grootste sportvisjacht 

Type:  Sportvisjacht  

Lengte:  52m  

Exterieur-, interieur- en scheepsbouwkundig ontwerp:  Vripack Yacht Design  

Bouwer:  Royal Huisman  

Romp en opbouw:  Alustar® aluminium 

 

De technische informatie is momenteel beperkt tot het bovenstaande. Uiteraard volgen er updates 

gaande het project. 

 

Video geschikt om in te voegen: 

https://vimeo.com/531172299/35b8e00a53 of via www.youtube.com/RoyalHuismanVideos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIDEO BEELDEN DOOR VRIPACK VAN ROYAL HUISMAN PROJECT 406: ’S WERELDS GROOTSTE SPORTVISJACHT  
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Sportfishing:  

Meer informatie is te vinden op de Royal Huisman website onder NEWS gevolgd door INHUIS 

STORIES & UPDATES: zie artikel “The theatre of the ocean” 

 

 

 Beeldmateriaal voor pers publicaties: 

Voor vragen, feedback en download link:  

Jurjen van ‘t Verlaat (jurjen@royalhuisman.com of 0527 243131). 

 


