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Lelystad, juli 2019       

 
   
 

Hiswa te Water première: 
 

De Nimbus T11  

Geniet van elke dag 
 

Tijdens de Hiswa te Water 2019 vindt de Nederlandse première plaats van de Nimbus T11, het eerste 11 

meter model in de nieuwe Nimbus WTC Series. De Hiswa te Water vindt plaats van 4 - 8 september in de 

Bataviahaven te Lelystad. U vindt de Nimbus T11 bij De Vaart Yachting op Stand D12 

 
De T11 is hoe Nimbus zich een perfecte dagkruiser voorstelt. Ze stelden zich tot doel om een comfortabel 

verblijf op zee te optimaliseren en tegelijkertijd te zorgen voor een gezellige gelegenheid om vrienden en 

familie te ontvangen. Kort gezegd komt dat neer op een grote loungeruimte met multifunctionele 

zitmeubels, meerdere zonnebedden, een buitenkeuken, girostabilisatie, royale bergruimte voor tuig en 

watersportbenodigdheden, en een indrukwekkend groot dekoppervlak dat een enorme bewegingsvrijheid 

biedt. Dat alles verpakt in een eigentijdse Scandinavische vormgeving. 

 

De Nimbus T11, een a walk-around van 12,5 meter lang, is ideaal voor korte en lange tochten. Hij is groot 

genoeg om maximaal 12 personen gezellig te laten zitten of actief bezig te laten zijn. Aan boord is er zo 

veel ruimte dat iedereen met zijn gezicht naar de vaarrichting kan zitten wanneer er bij hogere snelheid 

gevaren wordt. 

 

‘Voor wat betreft de pleziervaart is er momenteel een duidelijk tendens gaande. Bootbezitters maken 

effectiever gebruik van hun boot gedurende kortere perioden. Vaak kiezen ze voor dagtochten of een 

weekendje weg met een overnachting, gezellig met het hele gezin of met vrienden. De nieuwe Nimbus 

T11 is zo ontworpen dat hij volledig tegemoetkomt aan die wensen. Aan boord zijn er allerlei 

mogelijkheden voor het ontvangen van gasten, ontspanning en actieve bezigheden. In de twee ruime 

hutten kunnen vier personen overnachten en het jacht zit vol functionele elementen die garant staan voor 

een supercomfortabel verblijf op zee,’ vertelt Jonas Göthberg, commercieel directeur van Nimbus Boats 

Sweden.  

 



 

 

 

 

Eenvoud en flexibiliteit 

Tijdens het ontwerpproces hebben we ons voortdurend laten leiden door één vraag: ‘Welke componenten 

zijn onmisbaar voor een geweldige dag op zee in goed gezelschap?’ Het antwoord was grote, flexibele 

verblijfsruimten, volop ruimte om je te bewegen, goede bescherming tegen de zon over een royaal 

gedeelte van de boot, en een aantal plekken om te zonnebaden of gewoon bij elkaar te zitten. Ook 

belangrijk waren een flinke koelkast met veel ruimte voor voedsel en dranken, een goede buitenkeuken 

met barbecue, een groot zwemplateau met ruimte voor meerdere mensen tegelijk, en tot slot een extra-

grote maar goed bereikbare bergruimte voor tuig en watersportbenodigdheden.  

 

‘In het ontwerp- en ontwikkelingsproces hebben we ons bewust geconcentreerd op “eenvoud” en 

“comfort” voor iedereen aan boord. Alles moet makkelijk zijn: aan en van boord gaan, laden, varen, het 

verblijf aan boord, maar ook het bezit van de boot. Alles wat te maken heeft met uw Nimbus moet 

natuurlijk en soepel verlopen, wat u ook doet. Als alles moeiteloos verloopt, zijn we gewoon meer 

ontspannen en kunnen we ons concentreren op het varen zelf,’ stelt Mats Jacobsson ”, technisch 

directeur bij Nimbus. 

 

Lounge en royale verblijfsruimten 

Het hart van de boot is de lounge. Dit is een extra grote, multifunctionele verblijfsruimte die heel 

eenvoudig af te stemmen is op verschillende bezigheden, zoals kruisen, zonnebaden, zwemmen, gasten 

ontvangen, lunch en diner, of een middagje rustig in de schaduw een boek lezen. De ruimte is flexibel in 

te delen dankzij de banken, tafels en luifels die met simpele handgrepen gedraaid, ingeklapt en anders 

opgesteld kunnen worden, al naar gelang wat u van plan bent. 

 

‘Onze klanten vinden dat wij echt ons uiterste best hebben gedaan om een heel weloverwogen ontwerp 

te maken, waardoor de boot makkelijk te hanteren is ongeacht waarvoor u hem wilt gebruiken. Daarnaast 

hebben ze grote waardering voor het uitstekende “zeemanschap” dat ze aan boord ervaren, wat voor een 

nog groter gevoel van comfort en veiligheid zorgt,’ vertelt Joacim Gustavsson, hoofdontwerper bij 

Nimbus.  

 

In de loungeruimte bevinden zich drie banken en een grote tafel. Afhankelijk van de opstelling kan de 

lounge gebruikt worden als zonnedek of als zitgelegenheid, waarbij alle banken zowel met de voorkant 

naar de vaarrichting of tegenover elkaar geplaatst kunnen worden. De buitenkeuken beschikt over laden 

voor bestek en servies, een spoelbak met warm water en een ruimte voor een gasstel of elektrische 

barbecue. De grote bergruimte heeft een inhoud van ruim 2500 liter; het hydraulische 

openingsmechanisme is makkelijk bereikbaar vanaf het achterdek. Hier kunt u alles kwijt wat u ook maar 

wilt meenemen: supboards, seabobs, wakeboards, skibiscuits of gewoon een rubber opblaasboot. Het 

royale zwemplateau en het achterdek zijn zo ruim dat er makkelijk meerdere mensen tegelijk gebruik van 

kunnen maken. 



 

 

 

 

‘Op de Nimbus T9, het kleine zusje van dit model, hebben we al gezorgd voor wat extra dek oppervlak, 

looppaden en brede doorgangen, maar de Nimbus T11 gaat nog veel verder. Hij is uitzonderlijk royaal 

bemeten en de bewegingsvrijheid aan boord is overduidelijk merkbaar, niet alleen in de loungeruimte 

maar ook op het achter- en voordek. Het jacht is verre van volgepropt en die bewegingsvrijheid is iets wat 

je meteen ervaart zodra je aan boord stapt,’ aldus Joacim Gustavsson. 

 

De stuurhut is knus ingedeeld in de kenmerkende Nimbus-stijl en beschikt over extra bergruimte. Drie 

mensen kunnen er zitten met hun gezicht naar de vaarrichting. Het voordek heeft ruimte voor een zitbank 

en een ligbed. Evenals de T9-serie heeft de T11 ook een groot laadluik aan de voorzijde van de hut. 

Dankzij de grote dolboorden opzij kan het voordek ook gebruikt worden als zitgelegenheid voor meerdere 

mensen. 

 

Onderdeks bevinden zich twee aparte tweepersoonshutten, ideaal voor twee stellen of een gezin met 

twee kinderen. De royale badkamer is voorzien van een toilet, douche en voldoende hoofdruimte. 

 

Snelheid en zeewaardigheid 

De T11-serie beschikt over een nieuwe, goed uitgebalanceerde stepped hull die garant staat voor soepel 

varen met hoge snelheid, in combinatie met een lage planeerdrempel. De scherpe boeg doorklieft de 

golven moeiteloos; de royale zeeg beschermt tegen opspattend water en houdt de opvarenden droog. De 

T11 is standaard uitgerust met twee Mercury Verado V8 300 buitenboordmotoren en de kruissnelheid ligt 

tussen de 20 en 40+ knopen. Voor schippers die nog sneller willen varen kan de T11 uitgerust worden 

met drie Mercury Verado V8 300 motoren, waarmee het jacht volgens onze berekeningen wel 50 knopen 

haalt. In plaats van buitenboordmotoren kunt u ook kiezen voor binnenboordmotoren. 

 

De T11 is een van de modellen uit de Tender-serie, de opvolger van de succesvolle Nova-serie. In 

tegenstelling tot de Nova, die voornamelijk bedoeld was voor de Scandinavische markt, is de Tender-

serie gericht op een bredere doelgroep: de Tenders zijn afgestemd op de wensen en behoeften van 

watersporters in Zuid-Europa, Oceanië en de VS. 

 

Voor wie is de T11 bedoeld? 

De Nimbus T11 is een ruime, veelzijdige dagkruiser waarmee u fantastische dagen kunt doorbrengen in 

goed gezelschap. Het is een jacht waarbij zeewaardigheid, slimme functionaliteiten, 

gebruikersvriendelijkheid en doordacht, eigentijds Scandinavisch design hoog in het vaandel staan. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Alles op een rijtje 

 Geheel nieuwe uitvoering met luchtgesmeerde stepped hull, lengte 11 meter 

 Lage planeerdrempel en messcherpe boegsectie 

 Gebouwd voor snelheid, uitzonderlijke zeewaardigheid en buitengewone 

vaareigenschappen 

 Topsnelheid 40+ knopen, kruissnelheid 20-40 knopen 

 Walk-around uitvoering 

 Grote loungeruimte met flexibele zitopstelling 

 Grote buitenkeuken met barbecue*, koelkasten en/of ijsblokjesmachine* 

 Elektrisch zonnedak op achterdek* 

 Fusion hifi-systeem met subwoofer* 

 Extra grote bergruimte achter, 2500 liter, voor tuig en watersportbenodigdheden 

 Stuurhut met zitruimte voor 3 personen 

 Dashboard kan worden voorzien van dubbele plotter met een scherm van 12 inch 

 Tweepersoonsbed in voorste hut met eigen toilet en douche 

 Middenhut met tweepersoonsbed 

 Groot laadluik in voordek met toegang tot hut 

 Zonnepanelen op T-top* 

 Ligbed en zitbank op voordek* 

 Joystickbesturing* 

 Gyroscopische stabilisatie* 

 Humphree actieve stabilisatie* 

 Dieselgenerator en airconditioning* 

 Kan worden uitgerust met 3 Mercury Verado V8 motoren van 300 pk 

*optioneel 

 

Standaarduitrusting 

2 Mercury Verado V8 motoren van 300 pk 

Zipwake automatische trimregeling 

Boegschroef SE100 

Zoetwatersysteem 

Apart toilet met douche 

Hekdouche 

Koelkast, inhoud 70 liter 

Plotter met scherm van 12 inch 

LED-dekverlichting 

LED-binnenverlichting met dimmer 



 

 

Lounge met drie zitbanken, tafel en ligbed 

 

Technische specificaties* 

Lengte**   12,40 m  

Breedte    3,46 m  

Gewicht   5600 kg  

Diepgang   0,9 m  

Hoogte***   3,75 m  

Inhoud brandstoftank  850 l  

Inhoud watertank  135 l  

Inhoud vuilwatertank  80 l  

Grijswatertank   optioneel 

Inhoud koelkasten****  70+70+85 l  

CE-klasse   B10, C12 max. 12 personen 

Aantal slaapplaatsen  4 (2+2) 

Snelheid   40+ knopen 

* Voorlopige specificaties - ** Zonder motor - *** Hoogte boven waterlijn inclusief mast  - **** Maximuminhoud koelkast (optioneel) 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De Vaart Yachting, gevestigd in Lelystad, is officieel dealer van Nimbus Boats, Paragon Yachts, 

Apreamare, Catalina Yachts en Aquador Boats,  en is tevens actief als jachtmakelaar.    

 

Voor meer informatie: 

De Vaart Yachting bv       

Bolderweg 51 

8243 RD Lelystad, Nederland 

T:   (31) 320 21 23 41 

E:   info@devaartyachting.com 

W: www.devaartyachting.com 

 


