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SUPERJACHT-TENDERS 
VEROVEREN 
DE MARKT 

Het wordt druk op de markt van de 
‘superjacht-tenders’. Steeds meer 
gerenommeerde werven richten 

zich tegenwoordig op deze luxueuze, 
trendy, dag- of weekendcruisers. 
Nautique verkende de markt en 

stapte en passant in Cannes aan 
boord van het allernieuwste model, 

de Pardo 43.

Tekst Hans Brouwers fotografie Fabio Taccola

De afgelopen jaren kreeg het scheepstype tender een 
geheel nieuwe invulling. Het werd eigenlijk een 
modewoord. Sloepen groeiden uit tot ‘sloeptenders’ 
en open, snelle motorjachten evolueerden tot 
‘superjacht-tenders’. Oorspronkelijk dient een 

tender voor bevoorrading, een handzaam schip dat op en neer 
vaart naar geankerde cruiseschepen of marinevaartuigen. 
Dat is nodig wanneer die door hun afmetingen niet kunnen 
afmeren. Deze tenders worden overigens nog steeds gebruikt om 
personen, materialen of voorraden te transporteren tussen het 
moederschip en de vaste wal. Op cruiseschepen functioneren ze, 
in geval van nood, tevens als reddingsboten. 

OPEN EN TOCH EEN LUXE ACCOMMODATIE 
‘Superjacht-tenders’ zijn eigenlijk de nieuwe luxe cabrio’s op 
het water. De snelle, open jachten variëren in lengte tussen de 
veertig en zestig voet en ondanks het open karakter bieden ze de 
eigenaars een luxe accommodatie in het vooronder. Door hun 
trendy styling, grote motorvermogen en vaak sublieme afwerking  
zijn ze prijzig; het zijn soms kleine superjachten. Verplichte 
features aan boord van zo’n tender zijn een beach area, volop 
‘speeltjes’ om te wakeboarden of duiken, grote loungebedden en 
genoeg ruimte voor een feestje. Verder een douche en toilet, en 
mocht de eigenaar aan boord willen overnachten, dan kan dat 
in een luxueus ingerichte setting onderdeks. Het zal niemand 
verbazen dat je dit soort jachten vooral tegenkomt op zonnige 
wateren en in hippe oorden, zoals Ibiza.

VOORAL NEDERLANDSE PRODUCTEN
Het lijkt alsof vooral Nederlandse en Italiaanse ontwerpers 
en jachtwerven elkaar de loef proberen af te steken bij de 
productie. Het afgelopen jaar konden we een aantal nieuwe 
Nederlandse supertenders bewonderen, zoals de Zeelander 
(uitvoerig geprofileerd in Nautique #04, de Vanquish (Nautique 
#05), de Wajer 55 (Nautique #06) en we hadden natuurlijk 
al de VanDutch 40 en 55. Dit jaar verwachten we weer 
enkele interessante Nederlandse nieuwkomers: de werf van 
Waterdream uit Loosdrecht presenteert dit jaar de California 
en we kijken uit naar de gloednieuwe Psea uit Leeuwarden, die 
eveneens binnenkort van stapel gaat. Wellicht kan ook Contest 
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straks in deze markt figureren met de nieuwe 52 MC Sport. Van 
Duitse zijde is vooral Hanse al een tijdje actief in deze markt; de 
Fjord ‘open’-lijn was misschien wel de trendsetter voor dit type 
open motorjachten. In ieder geval speelt men bij Hanse nu in op 
de tender-hype met hun nieuwe Fjord MY 36 Tender. 

ITALIAANSE CONCURRENTIE 
Maar, zoals gezegd, Italië blijft niet achter. De jonge werf van 
Evo Yachts (uitgebreid belicht in Nautique #05 deed in 2017 een 
duit in het zakje met de ‘uitklapbare’ Evo 43 en SACS Marine uit 
Monza presenteerde afgelopen jaar een wel heel luxueuze RIB, 
Rebel 47 genaamd. De werf van LG, bekend van supersnelle 
Italiaanse offshore racers, toonde ook al een RIB, de Anvera 55. 
Uit Ancona kwamen, met veel bravour, de Wider 32 en 42 van 
Wider Yachts. En tenslotte verraste Cantiera del Pardo uit Forli 
ons in 2017 ook met een primeur, de Pardo 43!

EXPERTISE VAN GRAND SOLEIL
We ontmoeten de Nederlandse importeur van de Pardo 43, 
Okke Hooites, in Cannes aan boord van zijn trots. Een nieuwe 
werf? “Nee hoor,” lacht Okke, “Cantiere del Pardo is de naam 
van de werf van Grand Soleil in Forli, aan de Adriatische kust. 
Het is dezelfde werf waar al jaren de bekende zeiljachten worden 

gebouwd. Een bedrijf met veel ervaring dus. Een paar jaar 
geleden heeft men daar besloten om ook motorjachten te gaan 
produceren; dit is de eerste. Het is de bedoeling om na deze 43 
ook een Pardo 50 te presenteren en daarna een kleinere Pardo 
38. De eerste renderings van de 50 zijn al klaar. De Pardo 50 is 
opnieuw een ontwerp van Zuccheri Yacht Design. “Eigenlijk is 
dit schip helemaal rond de aandrijving bedacht. Uitgangspunt 
was namelijk de dubbele IPS 500 van Volvo met eventueel een 
upgrading naar de IPS 600. Het onderwaterschip is speciaal 
aangepast aan deze POD’s. Het heeft een diepe V en een speciaal 
gevormde vlaklijn tot aan de spiegel. De scherpe bijlboeg is een 
echte wave piercer en samen met de hoge deklijn bepaalt deze 
de trendy styling van dit jacht. Daarna hebben ze een echte 
stuurstand, met drie stoelen, midden in het schip getekend 
en toen pas kwam de verdere invulling. Die stuurstand is het 
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centrum van de Pardo 43, ook als je vaart.” 
Dat laatste merk ik zelf als we even later full speed door de baai 
van Cannes scheuren. Er staat nog wat golfslag van de Mistral 
die hier gisteren woedde, maar toch gaat het hard. Ik noteer 
onder deze omstandigheden 32 knopen en op vlak water moet 
de door de werf beloofde top van 40 knopen beslist haalbaar 
zijn. Het schip stuurt licht en voelt direct heel vertrouwd. 
De drie comfortabele stuurstoelen zijn vandaag, met deze 
snelheden op de hobbelige Med, beslist geen overbodige luxe. 
Vlak voor mij bieden de beeldschermen van Raymarine alle 
gewenste informatie: zowel de info van de motoren als de 
navigatiegegevens. Een lekker geluid klinkt uit het ingebouwde 
audiosysteem in de wanden. Het feest kan beginnen, dus terug 
naar de haven. Gemakkelijk en veilig bij aanmeren of ankeren 
is de ‘walkaround’. Zo heet tegenwoordig het looppad langs 
het verhoogde potdeksel, helemaal rondom dit jacht. Het 
biedt ook toegang tot de brede loungebedden op het voordek. 
Aparte details: de kikkers zijn inklapbaar en subtiel voorzien 
van het Pardo-logo, en zelfs de fenders zijn op dit schip echte 
stijlelementen! 

INTERIEUR
Hoewel het voordek vlak lijkt, en mooi strookt met de lijnen 
van de romp, is er toch verrassend veel  ruimte voor een riante 
accommodatie in het vooronder. Via vier treden betreed je deze 
ruimte. Het is geen salon, maar eigenlijk een flinke master 
bedroom. Met een tweepersoonsbed voorin, met aan stuurboord 
de badkamer met toilet en aparte douche. De styling is strak 
en dat werkt lekker ruimtelijk. Twee extra slaapplaatsen 
bevinden zich in dezelfde ruimte, precies onder de cockpitvloer. 
De binnenkeuken lijkt klein, maar je moet incalculeren dat 
het buitengebeuren zijn eigen kombuis heeft. Vanaf een 
centrale buitengrill en koeling, onder de T-top direct achter de 
stuurstand, kun je de zithoek op het achterdek bedienen. Verder 
naar de spiegel bevindt zich een groot lounge-bed dat eindigt 
tegen het hydraulisch beweegbare zwemplatform. Tegenwoordig 
heet dat samenspel een beach area. Volgens Okke kun je dit 
zwemplatform ook gebruiken om waterscooters te vervoeren. De 
dinghy kan in de garage onder het achterdek: mooie plek voor 
een eigen tender voor deze supertender dus!

Genoeg ruimte voor een 
zomerse party op het 
water met wel 16 gasten
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‘Beach Area’, ’T-Top’ 
en ‘walkaround’ zijn 
de nieuwe tender-trends
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SAMENVATTING
‘Superjacht-tender’ is eigenlijk een nieuwe naam voor snelle en 
trendy open motorjachten vanaf circa 40 voet. Meestal zijn ze 
ontworpen door gerenommeerde designers uit het circuit van 
de superjachten. Al deze ‘open’ ogende jachten hebben trendy 
lijnen, carbon T-tops, een beach area, veel ruimte om te zonnen 
en een ‘walkaround’. Onderdeks word je verrast met een luxe 
verblijfsaccommodatie voor twee tot vier personen, compleet met 
keuken, douche en toilet. De Italiaanse Pardo 43 past precies in 
dit plaatje. Het is een prettig varend jacht met genoeg ruimte 
voor zowel een zomerse party met wel 16 gasten, als voor een 
comfortabel weekend voor twee tot vier personen. De styling 
is mooi en de afwerking correct. Wanneer we de prestaties 
en de prijs vergelijken met de vele concurrenten moeten we 
concluderen dat de Pardo 43 gunstig in de markt ligt. We kijken 
alvast met veel belangstelling uit naar de Pardo 50.   

TECHSPECS Pardo 43
Ontwerp Zuccheri Yacht Design 
 & Cantiere del Pardo SpA  
Werf Cantiere del Pardo, Forli, Italië. 
Bouwmateriaal Infused Vinylester en carbon (T-top) 
Lengte over alles  14,00 m (inclusief zwemplatform) 
Breedte  4,20 m 
Diepgang 1,05 m 
Waterverplaatsing 10 ton    
Voortstuwing 2 x Volvo IPS 500 of 600  
Maximum snelheid 40 knopen
Kruissnelheid 28-30 knopen 
Slaapplaatsen 4, in 2 hutten 
Drinkwatertanks 300 l 
Brandstoftanks 1200 l 
Certificaat CE keurmerk: B (kustwateren) 12 personen, 
 C (binnenwater) 16 personen 
Prijs 469.000 Euro ex BTW (vanuit Italië) 
Informatie Orange Yachting, Jachthaven 1, 
 2172 JX Sassenheim
Telefoon  +31 (0)624 80 51 75 
Internet www.orangeyachting.com 

De drie comfortabele stuurstoelen 
op de Pardo 43 zijn geen overbodige luxe 
op een hobbelige Med
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