Pacific
Prestige 200,
een sfeervol jacht
vol allure

Pacific Shipyards bouwt drie verschillende typen jachten, waarbij de Prestige
wellicht het fraaiste jacht van de werf is. Voor de gelegenheid maakten wij kennis
met de Prestige 200, een 20,20 meter lang stalen jacht dat bijzonder geslaagd is
vormgegeven en waarvan de bouwkwaliteit van hoog niveau is.
De werf levert de Prestigeserie in een achttal maatvoeringen, vanaf 17 meter tot
en met 24 meter. De uitstraling en sfeer van de Prestige sluit naadloos aan bij de
superjachten die afgemeerd liggen in de “Med”. Weliswaar zijn de afmetingen
van de Pacific beduidend kleiner, de sfeer en de beleving zijn er niet minder om.

48

Op de werf in Waspik worden de jachten geheel
in eigen beheer gebouwd. Voor de bodem van de
romp gebruikt Pacific 6 mm plaat die om de 500
mm wordt verstevigd met wrangen, schotten en
een sprayrail. Schotten verdelen het jacht in vier
compartimenten. De romp wordt vervaardigd uit
6 mm plaatstaal en wordt gebouwd volgens het
langspanten systeem, verstevigd met webspanten. Voor de opbouw gebruikt de werf 4 mm dik
plaatstaal dat om de 400 mm wordt verstevigd
met T-ijzers. Hierdoor ontstaat een sterk en
stabiel jacht dat geheel voldoet aan de CE
normering A.
De stuurstand van de Prestige 200 bevindt zich
voor in het schip en ook hier is de gelijkenis met
jachten van veel grotere afmetingen op haar
plaats. De cockpit is ruim, overzichtelijk en alle
boordfuncties zijn uitstekend te overzien en
te bedienen vanaf deze locatie. Twee volledig
verstelbare en met leer beklede captain chairs
zorgen voor een comfortabele zitpositie tijdens
langere reizen. Direct achter de cockpit bevindt

zich de luxe uitgevoerde salon. De grote mahonie houten 4-deurs klappui geeft vanuit de
salon direct toegang tot het achterdek. De twee
draaitrappen in de achtersteven geven toegang
tot het zwemplateau en verschaffen de achterzijde van deze Pacific een voornaam aanzien.
De werf heeft gekozen voor mooie materialen
en smaakvolle combinaties. De donkerblauwe
romp in combinatie met de off-white opbouw
en de schuine plaatsing van de raampartij in het
front, zorgen voor een stijlvolle, ingetogen maar
ook krachtige look. De grote breedte van het
jacht maakte een wat smallere opbouw mogelijk
zonder concessies aan binnenruimte te doen.
Hierdoor konden de gangboorden breed worden
gehouden en dit draagt bij aan het gevoel van
veiligheid en comfort. Via de gangboorden bereik
je eenvoudig het voordek waar in de dekopbouw
een riante zithoek compleet met in hoogte
verstelbare tafel is geïntegreerd. Hiermee onderstreept de werf haar gevoel voor gebruiksgemak
en sfeerbeleving. Wat is er nu mooier om heerlijk
te genieten op het voorschip van een fraaie zons-
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ondergang terwijl het schip met de achtersteven
aan de kade ligt afgemeerd. Het verschaft de
eigenaar en zijn gasten privacy en een verrukkelijk uitzicht. De betimmering is degelijk en mooi
uitgevoerd. Het interieur wordt gekenmerkt door
veel rondingen en ook de waardevolle details
die het hele jacht kenmerken zijn in het interieur terug te vinden. De indeling van de Prestige
wordt zoveel mogelijk aangepast naar de wensen van de klant. Alle badkamers zijn fraai en
modern uitgevoerd en beschikken over meer dan
voldoende ruimte. Uiteraard beschikt dit jacht
over alle voorzieningen die u mag verwachten.
De werf heeft de nodige aandacht besteed aan
de akoestische en thermische isolatie en mede
hierdoor is de Prestige 200 ook geschikt voor
een langer verblijf aan boord.Standaard wordt
het jacht uitgerust met twee Volvo Penta D6-310
motoren met elk een vermogen

van 310 pk bij 3500 rpm. Met de aanwezige boeg
en hekschroef verloopt het manoeuvreren relatief
eenvoudig.
De Prestigeserie van Pacific Shipyards zijn uitgesproken jachten die mensen met gevoel voor stijl
en sfeer absoluut zullen aanspreken. De jachten
zijn degelijk gebouwd en goed geconstrueerd.
De Prestige’s zijn zeker geschikt voor de Nederlandse wateren maar ook de Middellandse Zee
lijkt ons een perfect vaargebied voor deze fraaie
jachten. Voor meer informatie en documentatie
of een bezichtiging kunt u geheel vrijblijvend
contact opnemen met Pacific Shipyard
in Waspik.

