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PILOT CONNECTION stelt zich ten doel

innoverend actief te zijn binnen de productie
en verkoop van door Willem Nieland

ontworpen PILOT motorjachten. Centraal
daarbij staat het bouwen in onderhoudsarm
ALUMINIUM.

Ontwerpen in productie:
•
•
•
•

De geheel vernieuwde Pilot 50 			
topcockpit
De Sailexplorer een 42 voet 100% zeiler
met liftkiel en cabrio doghouse
Het innovatieve ruimtewonder de Pilot
40 (Nieuw)
De compacte maar zeer ruime en 		
complete Pilot 31

Schetsontwerpen:
•
•

De Pilot 33
De Pilot 43

Naast de sales van schepen en de begeleiding
van de bouw en een probleemloze aflevering
wordt ook zorggedragen voor een op maat
gesneden aftersales.
Daarbij wordt de toekomstige eigenaar van
een Pilot zeer nauw betrokken bij het gehele
wordingsproces van ontwerp tot aflevering.
Voor de productie van de te bouwen
schepen heeft PILOT CONNECTION een
aanneemovereenkomst met SHIP-INSTALL- een
gerenomeerd watersportbedrijf in Heusden
NB- en werkt zij samen met een aantal ervaren
kwalitatief hoogwaardige suppliers.

Willem Nieland Design
Wat is Willem Nieland Design?
Willem Nieland Design na 17 jaar
in het Rotterdamse (overigens op
punt van verhuizen met het kantoor)
met een hecht team langzaam aan
steeds minder kleine zelfstandige.
Allereerst bekend geworden met Pilot
motorjachten, nu weer volop in de
belangstelling als DE ex zeilers boot,
tweemaal ontwerper van Boot van het
jaar, huisarchitect van verschillende
werven en regelmatig ergens jurylid
van omschrijft zichzelf als strategisch
ontwerper; wie zit waar op te wachten.
Bouwt dan ook regelmatig zelf een
prototype om zelf het risico te dragen.
Bij de ontwikkeling van een nieuw
scheepje geldt nog steeds; zonder
enig veto dan ook, maar wel graag van
slogan tot gemillimeterd bouwpakket.
Door de nieuwste “state of the art”
software waarmee gewerkt wordt,
missen opdrachtgevers zijn beroemde
presentatieschetsen van vroeger steeds

Willem Nieland
minder. Veelzijdig en eigenzinnig, maar
altijd met een scherp oor voor wensen.
Zijn ontwerpen profiteren altijd van
gevolgtrekkingen van alle mogelijke
tochten en tochtjes met alle mogelijke
boten.... een ontwerper is tenslotte
altijd ook “testpiloot”. (lees het Hiswanummer 2008). Tegenstrijdigheid in
het eisenpakket maken hem niet zo
uit, is ie zelf ook soms… mag het mes
ook aan twee kanten snijden?
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PILOT 40 TE WATER.
Het ruimtewonder de Pilot 40 naar
ontwerp van Willem Nieland heeft
eind juni het ruime sop gekozen.
Het in aluminium uitgevoerde
pleziervaartuig zal als Europese
primeur door Pilot Connection/
Ship Install worden gepresenteerd
tijdens de Hiswa te Water begin
September te IJmuiden.
Dit innovatieve, zeewaardige en
onderhoudsarme functionele schip
“De Tuimelaar” is uitgevoerd met 2x
330 pk 6 cylinder Volvo sterndrives en
is goed voor 34 knopen.
In de standaard uitvoering met één
370 pk sterndrive kent deze Pilot 40
een zeer economische cruising speed
van 20 knopen.
Buitengewoon vernieuwend is
de topcockpitindeling met een
tweede duo- buitenstuurstand en
panoramische banken met veel
comfortabele zitruimte rondom.
Deze beschutte zeilerskuip op
een motorboot kent verder veel
bergruimte, o.a een diepe lazarette
voor fietsen en duikspullen, welke
zowel van buiten als binnen
bereikbaar is.
Bijkomend voordeel van deze
topcockpit constructie is de

Poolbeer
naar Turkye

Een reisverslag met een Pilot
50 waarin vooral veel tips voor
een reis binnendoor naar de
Middenlandse zee.
Stoere Pilot’s kom je overal tegen. In
de noordelijke wateren, rond Engeland
en langs de Franse Westkust,
maar ook rond Ierland en op de
Middelandse zee. Op het ogenblik ligt
de Poolbeer (een Pilot 50) in de Turkse
wateren en is er een andere Pilot 50
op de terugweg van de Aegese zee
via Istanbul en de Donau. Lees een
bijzonder reisverslag met vooral veel
tips op www.pilotconnection.nl.

enorme binnenruimte die naast de
buitenruimte ontstaat.
Dit geeft de mogelijkheid een stylish
en extreem benut interieur met o.a.
een tv / lees lounche, een bureau
met kaartentafel, kombuis en pantry,
mastercabin en ruime gastenhut met
brede vrijstaande bedden voorzien
van eigen sanitair, toe te passen.
Het stuurhuis op het zelfde niveau
als de open kuip herbergt een riante
omgekeerde U bank, waardoor
rondom een uitstekend uitzicht
ontstaat. Dit uitzicht wordt nog
verstrekt door de innovatieve glazen
zakpui met dubbele deur, welke het
stuurhuis van de kuip scheidt.
De midscheepse vrijhangende
stuurstand voorzien van alle denkbare
apparatuur geeft vorm aan de hitech
uitrusting en uitstraling van het hart
van het schip.
De geluidsarme machinekamer met
kneveldeur en sta- en loopruimte

rondom de motoren is verder
voorzien van alle denkbare technische
voorzieningen (o.a. airco, generator,
was- en droogcombinatie etc.)
en completeert dit daadwerkelijke
ruimtewonder.
Kortom een volledig in Nederland
gebouwd schip, anders dan de
anderen en waarbij de eenvormigheid
in de jachtbouw wordt doorbroken.

Afmetingen:
Lengte:
Lengte overal:
Breedte:
Motor:
CE Markering:
Materiaal:

12.19 m
12.90 m
4.15 m
2x 330 pk
A
Aluminium

Prijs vanaf: E590.000,-- incl BTW

(prijzen onder voorbehoud prijswijziging)
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50

Aluminium 42 voeter, stoer, maar
ook elegant ontwerp van Willem
Nieland met liftkiel en bijzondere
split-level cockpit.
Fors
motorvermogen
en
flink
zeiloppervlak van 90 m2, waarbij
handelbaarheid, veiligheid en comfort
voor bemannning in ruimste zin
voorop stond. Van elektrisch koken
tot maximale beschutting onder het
cabrio-doghouse, die de splitlevel
cockpit voor een deel overkapt. Een
schip vol noviteiten voor ondernemende
mensen, die overal hun vaarwater zien
en niet op veel onderhoud wachten.

Na het succes van de internationaal
zeer geprezen PILOT 44 en de
uitstekende ontvangst van de
recent gepresenteerde PILOT 38
is de range PILOT’s nu uitgebreid
met de PILOT 50.
Dit ontwerp van Willem Nieland, ”de
nieuwe PILOT 50” is een in aluminium
uitgevoerde 15 meter halfglijder, die
een ieder doet omkijken als het schip
aankomt. Dit pleziervaartuig in de
meeste brede zin van het woord biedt
naast de specifieke eigenschappen
van de PILOT de eigenaar o.a. meer
leefruimte voor een langer verblijf
aan boord en het comfortabel varen
met een hoge snelheid. tot een max.
van 20 knopen, onder bijna alle

weersomstandigheden.
Zoals alle PILOTS in deze klasse
is de PILOT 50 een echte PILOT
snel, no nonsense, fantastische
vaareigenschappen en betrouwbaar,
maar zeker ook elegant. Geen
overbodige toeters en bellen maar
stoer en uitgevoerd met een prachtige
lijnen spel.
Bovenop de vergrote eigenaarshut
is de topcockpit gelegen met
een panoramisch uitzicht, een 2e
stuurstand en comfortabele banken
met veel bergruimte er onder.
Onderdeks bevindt zich een zeer ruim
stuurhuis en een gezellige woonkeuken
met 8 zitplaatsen.

Afmetingen:
Lengte:		
Breedte:		
Zeiloppervlak:
Motor:		
CE Markering:
Materiaal:

12.55 m
4.15 m
90 m2
144 pk
A
Aluminium

Prijs vanaf: E289.000,-- incl BTW
(prijzen onder voorbehoud prijswijziging)

De Pilot kent 3 slaaphutten met in
totaal 8 slaapplaatsen. De prachtige
inloop machinekamer met kneveldeur
herbegt naast alle techniek 2 x 440 pk
Yanmar dieselmotoren .

Afmetingen:
Lengte:		
Breedte:		
Diepgang:
Kruiphoogte:
Motor:		
CE markering:
Materiaal:

15,55m
4.80 m
1.25m
3.30 m
2 x 440 pk
A
Aluminium

Prijs vanaf: E820.000,-- incl BTW
(prijzen onder voorbehoud prijswijziging)

31
Waar een klein schip groot in kan
zijn.
Onder het motto niet klussen maar
varen heeft Willem Nieland een sterk
innoverend ontwerp aan de PILOT
familie toegevoegd. “DE PILOT 31”.
Deze MPV onder de motorjachten
uitgevoerd in aluminium is een ultra
praktische PILOT, veelzijdig, sportief,
snel en wendbaar maar ook een veilig
en betrouwbaar schip.
Naast de vaareigenschappen en de
stoere uitstraling die zo specifiek
zijn voor alle PILOTS, onderscheidt
de uitvoering van dit pleziervaartuig
zich als compact, comfortabel en
compleet.

Er is in deze “kleine grote” PILOT niet
alleen sprake van het optimaal benutten
van de binnenruimte, maar ook in
de cockpit bevindt zich ongewoon
veel ruimte voor een meerkoppige
bemanning om een lekker plekje te
vinden.
Plezier hebben in het varen in een
onderhoudsarm schip staat centraal.
De standaard uitvoering is qua
toebehoren ,interieur en motorisering
zeer compleet te noemen. Uiteraard
kan e.e.a. aan de persoonlijk wensen
worden aangepast.
Rustig varen door de Biesbosch,
over de Friese meren en de Franse
kanalen, maar ook snel hoppend langs
de Belgische- en Nederlandse kust
behoort tot de mogelijkheden.
Zelfs een lang weekend naar Londen

Schets ontwerpen Pilot 33 & Pilot 43
Pilot 33

Met
3
roeren
probleemloos
droogvallend en wendbaar. 100%
zeiljacht, maar ook voor degene, die al
voorzichtig een ‘ex-zeilersmotorboot’
in overweging hebben.

Pilot 43

heen en weer is een heuse optie.
Kortom een pleziervaartuig voor het
nieuwe varen voor de ondernemende,
actieve recreant en zijn of haar
partner.
Dit schip is bij uitstek geschikt voor de
ex zeiler die is een ander vaargebied op
een avontuurlijke wijze wil verkennen
De PILOT 31 staat voor grenzeloos
genieten.
Afmetingen:
Lengte:		
Breedte:		
Diepgang:
Motor:		
CE Markering:
Materiaal:

9.30 m
3.45 m
0.85 m
164 pk
B
Aluminium

Prijs vanaf: E189.000,-- incl BTW
(prijzen onder voorbehoud prijswijziging)

