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L’ h i s to i r e de V i c to i r e
De Nederlandse jachtbouw heeft een rijke historie. Victoire is daar al tientallen jaren onderdeel van. Victoire combineert klassieke ontwerpen en
ouderwets vakmanschap met moderne inzichten en materialen. Bij het bouwen staan vaareigenschappen, veiligheid, vakmanschap en vormgeving
vooraan. Door deze eigenschappen is een Victoire een zeer gewild toerschip waar menig zeiler trots op is.

E en V i c to i r e i s he r ken b a a r AA N H AAR
p r a ch t i g e kl a ss i eke l i j nen , com f o rta b ele
va a r e i g ensch a p p en , s toe r e de ta i ls & lu x e
a f we r k i n g .

Vaareigenschappen

Veiligheid

Victoire kiest voor cruising eigenschappen. Zo kunt u op een comfortabele en

Uw leven is uw meest kostbare bezit. Veilig zijn is van ongekende waarde.

veilige manier de mooiste plekjes ontdekken. Door haar smalle romp, het hoge

Een solide romp, een hoge kwaliteit lopend en staand want, een hoog

ballastaandeel, de zware onderdelen zoals de watertank bij de kiel én de solide

ballastaandeel, een professioneel aangelegd elektrisch systeem, een elektrische

tuigage is een Victoire voor kenners een rasechte blue-water-cruiser.

mororruimteblusser en handgrepen op de juiste plaatsen in de kajuit zijn daarom
slechts een greep uit de lijst van veiligheidsaspecten van een Victoire. Zo is een

Vakmanschap
Bij het bouwen van een Victoire maken individuele kennis en ervaring het verschil.
Daarom bestaat ons team uit zeer gepassioneerde vakmensen. Zij stoppen al hun
kunde, kennis en passie in elke Victiore. Dat zie je én dat voel je.

Victoire simpelweg volledig uitgerust voor úw veiligheid.

DE ONTWERPERS
Dick Koopmans

Andre Hoek

Koopmans Jachtontwerpers is al 46 jaar een gevestigde naam in de internationale

Na de oprichting in 1986 begon Hoek Design in 1990 succesvol met het ontwerpen

botenwereld. Dick Koopmans was een fanatiek wedstrijd- en langeafstandszeiler.

van zeiljachten in een klassieke stijl in combinatie met een modern onderwater-

Zijn liefde en passie mondden uit in een eigen ontwerpbureau. Daar ontwierp hij

schip. Ondervindingen verwerken ze samen met de onderzoeksresultaten in hun

voornamelijk jachten die speciaal uitgerust waren voor lange reizen. Nu, anno 2007

eigen “Velocity Prediction Program” (VPP). Met het stijgen van de complexiteit van

is het Dick Jr. die het bedrijf voortzet. Vader en zoon delen hun passie al jaren.

de projecten breidde ook het team van Hoek Design steeds verder uit. Inmiddels

Dick Jr. spiekte al vroeg mee over de schouder van zijn vader en kreeg het zeilen er

bestaat het team uit stylisten, scheepsbouwkundig ingenieurs, jachtarchitecten,

zo met de paplepel ingegoten. Geen wonder dat ook hij inmiddels meer dan

hydrodynamici, interieurarchitecten en grafisch ontwerpers.

honderdduizend zeemijlen zeilervaring heeft en vele wedstrijden heeft gewonnen.

Zowel de ontwerpen als het bedrijf zelf zijn continu in ontwikkeling. Door hun visie

Een door Koopmans ontworpen Victoire is een knap staaltje vakwerk waarin

op de vormgeving van superjachten zijn ze een belangrijke speler op de

wetenschap, klassieke lijnen, passie en ervaring elkaar perfect aanvullen. Velen

internationale markt. Veel ontwerpen worden wereldwijd bekroond!

kiezen om deze redenen voor een ontwerp van Koopmans bij Victoire.
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D E W ERF
Onze rijke historie is de basis van de toekomst.

Kuip

Motor

Door de ruim honderdduizend zeemijlen aan ervaring van de ontwerpers én de bouw van meer dan 1500 schepen,

Comfort. Ook bij windkracht 8!

Wereldwijde service

Uit het ontwerp van de kuip en het dek blijkt onze passie voor zeilen. Hierbij

In elke Victoire bevindt zich een Volvo Penta met saildrive en klapschroef. Dit is

staan zeilcomfort en veiligheid weer centraal. De diepe kuip biedt veel comfort

een weloverwogen keuze geweest. De motor staat in een geluidsisolerende ruimte

en voldoende mogelijkheden om jezelf schrap te zetten wanneer er onder helling

en is voorzien van een adequate motorruimteventilatie. Bovendien is de motor

gevaren wordt. De Jefa stuurinrichting met stangoverbrenging is stevig en

gemakkelijk vanaf alle zijden bereikbaar. Volvo Penta motoren zijn bedrijfszeker en

garandeert een licht en betrouwbaar stuurgedrag. De stuurman voelt direct de

met het uitgebreide dealernetwerk over de hele wereld eenvoudig te servicen.

staat Victoire al sinds 1961 garant voor klassiek gelijnde, zeewaardige en duurzame zeiljachten. Wat begon met een
Victoire 22, het eerste volwaardige zeejachtje voor de Nederlandse kustwateren, groeide uit tot een gerenommeerde
Nederlandse werf met tevreden zeilers op elke wereldzee. Door consequent voor de beste materialen te kiezen én
het pure vakmanschap zijn vele Victoire jachten uit de beginperiode nog steeds op het water te vinden.

Romp
Veiligheid door kwaliteit
JACHTWERF VICTOIRE IS EEN

Romp en dek worden vervaardigd in een moderne productiehal met een oppervlakte van maar liefst 3000m2. De hal

VAN DE BEKENDSTE JACHT-

wordt door middel van vloerverwarming precies op de juiste temperatuur en luchtvochtigheid gehouden. Onder

WERVEN VAN NEDERLAND EN

deze ideale omstandigheden werkt een team van zeer ervaren polyesterspecialisten er met de beproefde hand-lay-

BOUWT ZEER DEGELIJKE TOERSCHEPEN.
Zeilen

Materialen

Het teakdek is zeer fraai

wordt het onderliggende laminaat onder alle omstandigheden optimaal beschermd.

gelegd en de afwerking van

Voor het aanbrengen van de buitenste lagen van het laminaat wordt vinylester hars gebruikt. Door deze hoogwaar-

details aan dek zijn van

dige hars ontstaat er een waterdichte bufferlaag met uitstekende mechanische kenmerken zoals een hoge breek-

uitzonderlijke kwaliteit.

en reksterkte. In deze laag wordt, om aftekening van de gelcoat-vezels te voorkomen een uni-directionele 80 grams
glasmat toegepast.
Het onderwaterschip is opgebouwd uit (massief) volglas. Boven de waterlijn zorgt een sandwichconstructie (een
schuimkern met waterdichte cel) voor extra stijfheid en isolatie. En als extra bescherming wordt de gelcoatlaag van

Ook onderdeks zijn we

het onderwaterschip standaard behandeld met twee lagen twee-componenten epoxy primer.

onder de indruk van de

Bovengenoemde materialen zijn Lloyds gekeurd. Alle Victoire jachten zijn volgens de CE normering in catergorie

afwerking. De zee-ervaring

A-oceaan gekwalificeerd.

van de ontwerper en
bouwer is te merken aan

Constructie

de details.

Ingetapte rvs kielbouten in het exta verstevigde kielvlak verzekeren samen met een epoxy/kit-afdichting een uiterst

Zeilen, Henk Bezemer

hechte en waterdichte verbinding van de kiel met de romp. De ingelamineerde langsstringers en dwarsschotten
maken van het geheel de ongeëvenaarde sterke constructie waar Victoire bekend om staat.

van iemand die wel eens op
een eiland in verweggistan
gedwongen was de motor
te reviseren.

automatisch bestuurbaar blijft. Kuipbanken en lierplanken zijn belegd met 12 mm

Interieur

dik teak. Het bruggedek kan optioneel worden verlaagd om de instap naar de kajuit

Alles wat u wenst en meer dan u verwacht

te vereenvoudigen.

Vóór het roer is een polyester scheg met RVS beslag geplaatst. Deze scheg geeft extra bescherming bij aanvaringen met objecten die zich onderwater bevinden. Het roer heeft een polyester roerblad en een aluminium roerkoning
en is uitgevoerd met naaldlagers. De uitgebalanceerde plaatsing van roer en scheg zorgt zelfs bij zwaar weer voor
een rustig en nauwkeurig stuurgedrag. Wat nog versterkt wordt door het hoge ballastaandeel van rond de 50% in
de gietijzeren kiel. Het oprichtend vermogen ligt hierdoor beduidend hoger dan bij de meeste jachten. Noodzakelijk
voor het varen op zee en oceaan.

Het interieur kan geheel aan uw wensen worden aangepast. Met behulp van
onze vakmensen bepaalt u de indeling. Het interieur wordt echter te allen tijde

Tuigage

waterdichtheid, een uitzonderlijke glans en is uitstekend bestand tegen UV straling. Door deze eigenschappen

ook hier spreekt de ervaring

stuurmotor zorgt ervoor dat uw schip ook onder zeer zware omstandigheden

up-methode aan een kwalitatief hoogwaardig product.

De ISO-NPG gelcoat is speciaal ontwikkeld voor het bouwen van zeegaande jachten. De coating heeft een hoge

Zeilen, test V42 classic

reactie van het schip op stuurcorrecties. De optionele stuurautomaat met directe

De beste materialen

uitgerust met voldoende handgrepen, overzichtelijke kaartentafel en een stevige
zeekooi voor een veilig en prettig verblijf op zee. Sfeervol afgewerkt met quartier
teakhouten panelen en massieve lijsten. Onze stoffeerder heeft een uitgebreide

Door de geheel vernieuwde 9/10 tuigage bescheiden met gepijlde zalingen is

stoffencollectie. Hij helpt u graag bij het uitkiezen van uw bekleding.

het trimmen eenvoudig en effectief. De voorstag is uit de top geplaatst. Zo is er

De natte cel is één van de mooiste in haar soort. Uit één stuk gemaakt en dus heel

ruimte gecreëerd voor het voeren van een gennaker of een Code-0. Standaard

gemakkelijk schoon te houden. De schitterende glansgelakte kastjes geven een

worden North Sails Performance Cruising zeilen in Premium Nordac meegeleverd.

heerlijk gevoel van luxe. De kombuis is modern en heeft een diepe geïsoleerde

Alle Victoire jachten kunnen optioneel worden uitgevoerd met een vaste- of

koelbox. Het gascomfort (met oven) is cardanisch opgehangen. Koken onder helling

wegneembare kotterstag. De wantputtingen zijn door een ingelamineerde trekstang

vormt zo geen enkel probleem. Zware delen zoals de watertanks zijn zo dicht

verbonden met de romp. Dit om de krachten evenwichtig over de romp te verdelen.

mogelijk bij de kiel in het midden van het schip geplaatst. Dit bevordert een rustige

De LED navigatieverlichting is energiezuinig en bedrijfszeker. Victoire gebruikt

zeegang en vermindert het stampen.

standaard de extra stevige Dyform verstaging, een Selden mast, Lewmar dekbeslag,
Andersen lieren en rekvrije Spectra vallen.

Dek
Passie voor ontwerp, oog voor detail
Al onze ontwerpen hebben veel ruimte aan dek. Hierdoor kan er altijd snel en
veilig gewerkt worden. Het teakhouten dek met lijfhouten en vissingsstukken, de
karakteristieke RVS kikkers, luchthappers en lieren zorgen voor een nautische
uitstraling. De sandwichconstructie van het dek is voorzien van een schuimkern
met waterdichte cel. Op de extra belaste delen van het dek is watervast verlijmd
hechthout aangebracht. Het dek is van binnenuit met glasmatten en rovings aan de
romp gelamineerd. Zo ontstaat er een bijzonder hechte en waterdichte constructie.
In de ankerbak zit optioneel een digitale kettingmeter. Hierdoor gooit u bij het
ankeren altijd de juiste meters ketting uit. Een veilig idee.

Zeilen, Henk Bezemer
Door de duurzame bouw en het tijdloze design zijn Victoire jachten zeer waardevast.
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PA S S I E V O O R O N T W E RP

O O G VO O R D E TAI L
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