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North-Line Yachts

Zeewaardige Friese stayers van
gesublimeerde topkwaliteit
Friesland is bekend om zijn fantastisch mooie meren. Minder bekend is dat Friesland, meer
specifiek: Harlingen, met North-Line Yachts ook een exclusief verkooppunt in huis heeft van
custom made motorjachten. Snel varende en zeewaardige jachten, die vanwege hun geringe
diepgang en doorvaarthoogte ook prima geschikt zijn voor rivieren en kleine meren. Kortom:
perfect voor levensgenieters!
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North-Line 42 Express met een vermogen van 2 x 480 pk.

De emotie van het Friese tintje in combinatie met uniek
vakmanschap: dát is wat de schepen van North-Line Yachts zo
bijzonder maakt. Een koppeling van nautische tradities aan
moderne noviteiten en aan een authentieke stijl. We zien hier
een geslaagde synthese tussen het vakmanschap van ontwerper Arthur Mursell en de visie van North-Line Yachts’
jachtenbouwer Sipko van Sluis. Dankzij functioneel denken,
het leveren van topkwaliteit en het optimaal inspelen op
klantwensen is North-Line Yachts uitgegroeid tot een topadres
in het hogere segment van snel varende, zeewaardige motorjachten van polyester.
Op de werf in Harlingen zien we klanten die hun grootste
grijns grijnzen: vrolijk en energiek inspecteren zij hun droommodel. Een model als de North-Line 42 maakt dat de schrijver poëtische volzinnen gaat schrijven: elegantie met een
gloed van nostalgie en romantiek. Een ingetogen extase bijna.
Een wondermooie verschijning, die op het water menig hoofd
zal doen omdraaien.
De North-Line 42 is verkrijgbaar in Wheelhouse (stuurhuis)
en in Express (cabrio) versie. De hoge, doorlopende reling in
combinatie met het brede gangboord geeft een fijn gevoel van
veiligheid. En veilig is dit schip! O.a. dankzij de vacuüm-injecties is de romp extra sterk gemaakt. Maar ook de aanwezigheid van twee zescilinder Cummins dieselmotoren, beide
goed voor een vermogen van maar liefst 480 pk. , geven een
veilig gevoel.
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Voorin het jacht bevindt zich een riante eigenaars hut, met een Frans bed en ruime
closetruimte. De natte cel bestaat uit een elektrisch toilet, douche en wastafel. De
kombuis is voorzien van een U-zit voor ruim acht personen en een ruim opgezette
keuken. Achterin het jacht bevindt zich een gastenhut voor drie personen, die eveneens beschikt over een eigen natte cel met toilet, douche en wastafel. De vijf slaapplaatsen aan boord kunnen desgewenst worden uitgebreid tot zeven, omdat ook de
salon twee mogelijke slaapplaatsen biedt.
De buitenruimte van het luxe jacht is voorzien van een vaste stuurstoel, een L-vormige bank met flexibele meevaarstoel en een opbergkast voor zeekaarten en kuipkussens. Achterin bevindt zich een ruime kuip met prettig gevormde kuipbanken en
ruime kuiptafel. Kortom: een boot met alle comfort, maar ook een luxe jacht waarmee je kunt pronken in de havens.
De ervaring leert echter dat kopers van een North-Line dit laatste zelden of nooit
doen: “Onze klanten zijn in de regel niet zulke ‘mooi weer types’. Het zijn doorgaans
échte zeegangers. Ze hebben veelal ruime zeil- en motorbootervaring opgedaan en
willen hun actieradius uitbreiden met een écht zeewaardig jacht. En die maken we
hier dus”, glimlacht Sipko van Sluis.

North-Line 37 Wheelhouse.

“Onze klanten zijn in de regel niet zulke ‘mooi weer types’.
Het zijn doorgaans échte zeegangers”

De North-Line 42 beschikt over 5 vaste slaapplaatsen en de kombuis is voorzien van een U-zit die plaats biedt aan 8 personen.

North-Line 42 Wheelhouse/Express
Ontwerp: Arthur Mursell TT Boat Design Ltd.
Afmetingen:
Lengte: 1.80 m
Breedte: 4.10 m
Diepgang: 1.13 m
Materiaal: Polyester
Doorvaarhoogte Wheelhouse: 2.10 m
Doorvaarhoogte Express: 2.85 m
Rompvorm: Rondspant met deep-V
Prestaties:
Waterverplaatsing: 13 ton
Motoren: vanaf 2 x 260 pk t/m 2 x 480 pk
Snelheid: 28 knopen
Specificaties:
Slaapplaatsen: 5 + 2
CE keur: CE A (Ocean Going)
Prijs vanaf: €598.000,- inclusief btw
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North-Line 800 een stoere zeegaande tender.

“Jarenlang in alle weersomstandigheden beproefd in de
ruwe wateren van Engeland”
In de zomer van 2007 vond de inauguratie plaats van de eerste North-Line: de North-Line 37
Express (cabrio versie). Vertrekpunt voor het ontwerp van Arthur Mursell was de roemruchte
Nelson. “De Nelson, gebouwd op het Kanaaleiland Guernsey, staat bekend om zijn great seagoing
capacities en doet dienst als redding vaartuig, ambulanceboot en loodsboot”, weet Sipko van
Sluis.
“Het is een bijzonder zeewaardig jacht, jarenlang in alle weersomstandigheden beproefd in de ruwe
wateren van Engeland. Oorspronkelijke Nelsons werden gebouwd in hout maar als snel werden
deze in glasvezel en polyester vervaardigd. Mijn vader, waarvan ik de kneepjes van het vak heb geleerd, leverde daar, met zijn jachttimmerbedrijf, ook een aandeel in. Zo is de interesse voor Nelson
en vervolgens het op de markt zetten de North-Line serie ontstaan”, aldus Sipko van Sluis.
In Harlingen produceert men sinds enkele maanden ook in staal door de overname van een werf
voor zeewaardig staal genaamd Kuster Yachts. Vanaf de tekentafel tot de aflevering houdt men alles
in eigen hand. Van de bouw van een polyester casco tot het installeren van motoren en het timmeren van een interieur: alles wordt door gepassioneerde vakmensen in eigen huis vervaardigd.
Mede daardoor is een relatief klein familiebedrijf inmiddels uitgegroeid tot een internationaal
begrip. North-Line Yachts weerspiegelt dan ook een levensfilosofie: Leven is Be-Leven. Het is
ruiken, voelen, proeven, maar bovenal genieten. Ieder jacht beroert meerdere zintuigen. Alleen
al de aaibaarheid van sublieme details en de discrete geur zijn een belevenis op zich! Voeg daarbij
de hartelijkheid van een nuchter Fries familiebedrijf en je weet waarom een bezoek aan Harlingen
loont als je op zoek bent naar een nieuwe stuurman richting de toekomst.
Tekst: Ton Reijnaerts
Fotografie: North-Line Yachts
Richard de Jonge
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De North-Line serie bestaat uit:
North-Line 800 - North-Line 34 - North-Line 37
Express en Wheelhouse - North-Line 42 Express
en Wheelhouse - North-Line 50 - North-Line 60
North-Line Yachts
Kelvinstraat 2D
8861 ND HARLINGEN
Contact:
Tel.: +31 (0)517 - 391054
E-mail: info@north-line.nl
Voor meer informatie:
www.north-line.nl

21-09-15 20:11

