Cruisen met
een luxejacht

Met een lengte van 70 meter is de Sherakhan het grootste jacht onder Nederlandse
vlag en nummer 32 op de lijst van megajachten in privé-handen.
De kapitein van het schip, Jan Verkerk,
begon zijn loopbaan in de horeca. Na
varende snackbars, een strandpaviljoen,
hamburgerrestaurants en een rederij van
zes partyschepen, bouwde hij een jacht
van 38 meter lang voor 12 gasten voor pleziervaarten in de Middellandse Zee. In 2001
kocht hij uiteindelijk zijn zeventiende schip,
de ‘Prinses Margriet’ (bj. 1966), met een
lengte van 70 meter, dat ooit dienst deed
als opleidingsschip voor de hogere zeevaartscholen. Verkerk stripte het schip volledig om het vervolgens naar eigen inzicht
te restaureren.
Voor 360.000 euro ben je een week te gast
op het luxe motorjacht. De Sherakhan heeft
twaalf gastenkamers en biedt ruimte aan
26 gasten. De inrichting van het schip is
luxueus. Qua stijl is geen enkele ‘hut’ gelijk.
De mastersuite is met zijn 80m² het grootst.
De andere kajuiten zijn ongeveer de helft
kleiner. De kamers zijn standaard uitgerust
met een dvd-speler, inloopkast, marmeren
vloer en een badkamer met bubbelbad.
Elke kajuit draagt de naam van een bekende schrijver zoals Emile Zola, Hugo Claus
en Agatha Christie, waarvan het boek op
de kamer ligt.

Het jacht is van alle luxe voorzien. Voor wie
zich even wil terugtrekken is er een bibliotheek in oud-Engelse stijl. De salon en de
eetplaats zijn geïnspireerd op Gaudi. Ook
een compleet ingerichte spa met jacuzzi
en sauna ontbreekt niet, net als een beautysalon met schoonheidsspecialiste en masseuse.
De Sherakhan vaart twaalf tot veertien weken per jaar uit met gasten: in de zomermaanden in het Middellandse Zeegebied
en tijdens het winterseizoen in de Caraïben.
De rest van het jaar is nodig voor onderhoud, keuringen, het behouden van certificaten en het overvaren naar de gewenste
bestemming. Gemiddeld vraagt een nieuw
gezelschap aan boord één week voorbereiding. Het jacht ligt één maand per jaar
in Nederland op het droge voor inspectie.
Drie maal per jaar krijgt de Sherakhan een
verfbeurt.
Vergis je niet, de Sherakhan is geen cruiseschip waar je simpelweg een reis kan boeken. Wie wil varen, huurt de hele boot, inclusief bemanning. Het prijskaartje dat hieraan
vast hangt, is ongeveer 360.000 euro per
week en loopt via internationale boekingskantoren. Tot nu toe charterden vooral Russische, Zwitserse en Amerikaanse gasten het
schip.
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Voor wie geen zin heeft om een luxejacht
aan te schaffen, is charteren dé oplossing.
Charteren, het huren van een schip met bemanning, is in België vrij onbekend. Eenmaal
aan boord begint de verwennerij! Zo zal de
chef je – van het ontbijt tot het diner – vergasten op culinaire hoogstandjes. Na het
ontbijt rustig de krant of een boek lezen aan
dek of een verfrissende duik in het heldere
water nemen? Of liever een bezoekje aan
wal? Het kan allemaal: lekker shoppen of
flaneren op de boulevard, genieten op een
terrasje of een bezienswaardigheid bezoeken. Terug aan boord staat de champagne
klaar terwijl je zalig ontspant in een bubbelbad onder de blauwe hemel. De klant is koning van de zee.
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Het salon op het benedendek vangt
extra daglicht op door de deels glazen bodem van de jacuzzi op het
promenadedek.
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Lengte: 69,65 meter
Breedte: 12,05 meter
Diepgang: 4,45 meter
Waterverplaatsing: 1.945 ton geladen
Aantal hutten: 13
Aantal gasten: maximum 26
Bemanning: 19 à 23
Motor: Caterpillar 1380 pk
Bj.: 1965, gerestaureerd in 2005
Bouwheer: Verkerck Yachting Projects
Kruissnelheid: 10 à 13 knopen
Verbruik: 360 liter per uur

Contactgegevens:
Sherakhan Yachting Projects
Julianaweg 17
3603 AP Maarssen
www.sherakhan.com
Jan Verkerk (kapitein)
(+31) 6 539 319 85
jan@sherakhan.com
Mark van der Hulst
(+31) 6 535 107 80
mark@sherakhan.com
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