
De luxe jachtbouwer Sichterman, vernoemd naar VOC-koopman Jan Albert 

Sichterman, combineert jarenlang familie vakmanschap met een modern 

ontwerp en superjachttechnologie. Met deze unieke combinatie wil het bedrijf 

de nautische markt op zijn eigen, onconventionele manier gaan opschudden.

Sichterman ontwikkelt en creëert momenteel een aluminium vloot van 15 tot 

26 meter, waarvan reeds vier jachten zijn verkocht.

De vloot kenmerkt zich door de hoge mate van kwaliteit, een vooruitstrevend 

ontwerp en diverse technologische innovaties.  

Wat begon als een uitzonderlijk idee in 2015, wordt in 2019 realiteit voor CEO 

Bart Rehe.

“In 2015 bezocht ik de Workumer Jachtservice in Friesland, om een Lemsteraak 

te bekijken. Het gesprek dat ik met Jelle Douma van WJS had, ging al snel over de 

ontwikkeling van luxe motorjachten en de kans die zich voor zou doen als we onze 

krachten zouden bundelen. Vandaag worden die gesprekken eindelijk werkelijkheid.”

Voor jachtbouwer Jelle Douma betekende de verschuiving naar de productie 

van luxe motorjachten, dat hij en zijn familiebedrijf zich moesten aanpassen. 

“Wij produceren al tientallen jaren Nederlandse zeilschepen. De stap die we 

nu samen maken is een ongelooflijk avontuur. Het bouwen van een Sichterman 

daagt ons uit om de kwaliteit van ons werk continu te verbeteren.”

Luxejachtontwerper Cor D. Rover en Van Oossanen Naval Architects voltooien 

de vier pilaren waarop Sichterman leunt.

Cor D. Rover, verantwoordelijk voor het esthetische ontwerp, stelt: “Alles wat 

we in de loop der jaren over superjachten hebben geleerd, hebben we in de 

vloot gestopt. Een Sichterman is te herkennen aan zijn moderne, maar tijdloze 

ontwerp. De verticale boeg zorgt voor een gevoel van robuustheid maar maakt 

tevens dat dit ook een van de meest efficiënte jachten in de markt is.”
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Van Oossanen Naval Architects herkenden zich in de ambitie van Sichterman

en daagden zichzelf uit om een comfortabele doch stijlvolle jacht te engineren. 

Mede-eigenaar Niels Moerke zegt: “In de Sichterman-vloot hebben we twee van 

onze belangrijkste innovaties geïmplementeerd, de Hull Vane en de Fast 

Displacement Hull Form (FDHF). Deze unieke combinatie zorgt ervoor dat het 

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

lager brandstofverbruik. Sichterman jachten behoren tot de meest comfortabele 

en zuinige boten in de branche.”

De jachtbranche kijkt uit naar de toetreding van dit nieuwe, hoogwaardige

merk op de markt. Daniel Sola van Yachting Concepts, een full-service bedrijf 

gespecialiseerd in luxe jachten aan de Franse Rivièra, stelt: “Passie is een van

de drijvers die ons bedrijf vanaf het begin heeft geleid. Dat is ook precies wat

we hebben gezien hebben bij ons bezoek aan de Sichterman-scheepswerf in 

Nederland. We kijken ernaar uit om hun boten in mediterrane wateren te zien. “

“Ons bedrijfsmotto is Nil Vinclis Dulcius Illis, wat in feite betekent dat er niets 

sterker is dan de band die we hebben met onze partners; Cor D. Rover, Van 

Oossanen en de Workumer Jachtservice”, zegt Sichterman CCO Reginald 

Timmermans. “We weten dat we individueel allemaal ver kunnen komen, 

maar als een team kunnen we echt de wereld veroveren.”

Met de eerste Sichterman in aanbouw, zal ook de rest van de vloot snel koers 

gaan zetten. Om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws, de tewaterlating 

van de vloot en toekomstige evenementen, kunt u zich aanmelden voor de 

nieuwsbrief op sichterman.com of neem contact op via info@sichterman.com.
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