
S I C H T E R M A N  L A N C E E R T  E E R S T E  J A C H T

Sichterman Yachts heeft afgelopen weekend haar eerste jacht gelanceerd op de 

werf in Workum, Friesland. De aluminium Inveni combineert elementen van de 

beroemde zeilboten Lemsteraken met innovatief luxe motorjacht design. Met de 

lancering van de eerste Inveni, en meerdere schepen in productie, is Sichterman 

inmiddels volledig in bedrijf.

De officiële lancering van de eerste Sichterman vond plaats op de scheepswerf 

van Workumer Jachtservice (WJS), waar het schip tevens van A tot Z is 

gebouwd. Dankzij meer dan 35 jaar ervaring in het bouwen van zeilschepen en 

motorjachten, is WJS een van de meest betrouwbare partners in de branche als 

het gaat over de constructie van jachten. 

De Inveni is het type jacht waarmee haar eigenaren van Rusland tot aan de 

Middellandse Zee kunnen varen. De verticale boeg geeft de Inveni een klas-

sieke uitstraling, precies zoals ontwerper Cor D. Rover voor ogen had. Het tijd-

loze design wordt gecombineerd met de modernste innovaties op het gebied 

van superjacht technologie. De Hull Vane en de Fast Displacement Hull Form 

(FDHF), beiden ontworpen door Van Oossanen Naval Architects, en nog nooit 

samen op een boot van deze afmetingen gebruikt, zorgen er voor dat het schip 

minder golven opwekt, een groter bereik heeft bij kruissnelheid en een lager 

brandstofverbruik. Daarbij zorgt de Seakeper technologie er voor dat het deinen 

op de golven significant verminderd wordt.

Sichterman CEO Bart Rehe zegt hierover, “Onze klant, meneer Van Hilst, heeft 

ons uitgedaagd om op technologisch vlak tot het uiterste te gaan, en tegelij-

kertijd op 5-sterren niveau luxe en comfort te bieden. Door zijn achtergrond in 

het zeilen, wilde meneer Van Hilst een jacht dat zo min mogelijk geluid maakt, 

luxueus is en enorm energiezuinig vaart. We zijn er trots op dat we geslaagd 

zijn op deze vlakken, en dat de Inveni 20% minder brandstof gebruikt.”

Met dit eisenpakket onder de arm, heeft eigenaar Ruud van Hilst flink onderzoek 

gedaan naar de mogelijkheden in de jachtwereld. Dankzij zijn lange en succesvolle 

zeilcarrière, nam Van Hilst genoegen met niks minder dan het allerbeste.
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“Sichterman heeft alles kunnen leveren waar ik naar zocht in een motorjacht. Het 

Sichterman team heeft, samen met partners Workumer Jachtservice, Van 

Oossanen Naval Architects en Cor D. Rover, mijn wensen fantastisch vertaald naar 

een jacht dat veilig, comfortabel en schitterend om te zien is. 

Ik heb het jacht inmiddels een paar keer getest, en ben erg tevreden over de 

manier waarop het vaart in open water. Je snijdt echt door de golven, het voelt 

net alsof je in de trein zit. Voor een echte zeiler als ik was het natuurlijk een grote 

stap om een luxe motorjacht te kopen, maar tot dusverre ben ik erg blij met mijn 

beslissing.

Naast alle kwaliteiten van de boot, was het service- en ontzorgingsprogramma van 

Sichterman een doorslaggevende factor bij de aanschaf. Dit zorgt er voor dat ik me 

volledig kan focussen op wat ik het liefste doe, varen en de wereld ontdekken 

vanaf het water.” 

Lees het volledige interview met Ruud van Hilst over zijn Sichterman Inveni hier.

In navolging van de lancering van de eerste Sichterman, volgen er binnenkort meer 

leden van de vloot. Schrijf je in voor de nieuwsbrief op sichterman.com of vraag 

meer inforamtie aan via info@sichterman.com om op de hoogte te blijven van 

nieuws, de lancering van nieuwe Sichterman schepen en evenementen. 
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Design: Cor D. Rover
Engineering: Van Oossanen Naval Architects
Bouwer: Workumer Yachtservice
Lengte: 18M/58FT
Beam: 17.60
Verplaatsing: 31.5T
Romp: Aluminium
Rompvorm: FDHF by Van Oossanen Naval Architects
Motoren: 2x Cummins 550 HP
Brandstof: Diesel
Max. snelheid: 23 knots
Kruissnelheid: 18 knots
Watertank: 1000 liter
Max. passagiers: 6
Slaapgelegenheid: 4
Classificatie: A
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