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Maasbracht(nl)

u itnodigi ng 
Li nssen i n-Water Boat shoW

proefvaren met een Linssen
Vrijdag 23 t/m maandag 26 mei 2014, Maasbracht

linssen in-Water boat show
23, 24, 25 en 26 mei 2014
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in een gezellige oostenrijkse stube schrijf ik dit keer de editiorial voor ons 
magazine. even een weekje genieten met het gezin voordat het hoogseizoen 
weer losbarst. 
Wat een skivakantie had moeten zijn, lijkt echter meer op een voorjaars-
vakantie. het is eigenlijk weer om te varen in plaats van te skiën. Maar dat 
maakt uiteindelijk allemaal niets uit, genieten doen we toch wel. 
even verderop in de straat maakt peter zich klaar om voor Linssen Boating ho-
lidays® een mooie stand op te bouwen in tulln, ook oostenrijk. en in amster-
dam wordt momenteel door Kempers Watersport hard gewerkt op de hiswa.
Volgende week starten we weer met het eerste jaarlijkse Linssen-event, het 
Linssen collection Weekend. 
ook op de Moskou Boatshow zijn we terug van weggeweest. er is onlangs 
een gloednieuwe Linssen grand sturdy 40.9 ac op transport gegaan, en onze 
sales manager ed houben vliegt voor de start van de show naar Moskou om 
de salesmensen van partner prestige yachts op te leiden voor de verkoop van 
dit jacht in rusland. 

Vanaf volgende week (we spreken over begin maart) is het weer elke dag een 
beetje ‘feest’ bij Linssen. 
er staan ons 140 overdrachten (nieuw, gebruikt, winterbergers en refit) te 
wachten, en dus ook een gelijk aantal enthousiaste Linssen-vaarders die 
staan te popelen om hun trouwe metgezel (weer) af te halen en er vele mooie 
uren op door te brengen. elke keer weer is het prachtig om te zien hoe iemand 
maanden heeft uitgekeken naar ‘het’ moment: het officieel in ontvangst ne-
men van een nieuw ‘gezinslid’.
Laten we hopen op vele mooie, zonnige periodes in het voorjaar én de zomer. 

Wanneer dit magazine bij u in de bus valt, is het seizoen al volop bezig, zijn  
velen van u alweer aan het varen en maken wij ons op voor de Linssen in-
Water Boat show (van 23 t/m 26 mei). Voor ons een erg belangrijke show, 
midden in het vaarseizoen. 
U kunt hier weer proefvaren met (een deel van) het Linssen-gamma, de voort-
gang van de nieuwe grand sturdy 52.9 ac Wheelhouse bekijken, meer infor-
matie krijgen over de nieuwste ontwikkelingen of gewoon even gezellig bij-
praten met andere gelijkgezinden. 
na deze show is het beursseizoen weer heel even ten einde, om begin sep-
tember weer te starten met de hiswa te Water in amsterdam. 

Maar gelukkig hebben we eerst nog het vaarseizoen.... 

Wij wensen u allemaal 
een mooi seizoen toe!

U i tg e V e r  /  p r o d U c t i e
Linssen yachts B.V.
Brouwersstraat 17, 6051 aa  Maasbracht
postbus 7172, 6050 ad  Maasbracht
tel. +31 (0)475 - 43 99 99
fax. +31 (0)475 - 43 99 90
info@linssenyachts.com
www.linssenyachts.com

Linssen Magazine is het in-house-maga-
zine van Linssen yachts B.V. en is gericht 
op het product en op de ontwikkelings-, 
productie- en sales-infrastructuur van de 
Limburgse jachtbouwer. het wordt gra-
tis toegezonden aan Linssen-eigenaren 
in europa en relaties van Linssen yachts 
en verschijnt in de nederlandse, duitse,  
engelse en franse taal.

r e da c t i e
yvonne Linssen, paul Beelen

M e t  M e d e W e r K i n g  Va n
Linssen yachts, Linssen Boating holi-
days®, zebra fotostudio’s, peter Lins-
sen, Mike & sukey perry, gabi de graaf- 
Weerts, Jaap en dicky Vreugdenhil

Vertalingen: Balance, Maastricht (nL)
www.balance2.nl

©  co p y r i g h t
overname van redactionele artikelen, il-
lustraties of fotomateriaal is uitsluitend 
toegestaan na overleg met de uitgever. 
de illustraties tonen mogelijk bepaalde 
functies en uitvoeringselementen die 
geen onderdeel vormen van de stan-
daarduitrusting. raadpleeg altijd de uit-
rustingstabellen en -specificaties voor de 
actuele gegevens.

de redactie van Linssen Magazine is niet 
verantwoordelijk voor de inhoud van de 
door derden ingezonden artikelen. 
de reisberichten zijn in die zin geen door 
de redactie aanbevolen ondernemingen, 
doch slechts een objectief bericht van fei-
telijk gevaren trajecten.
elke eigenaar/schipper/kapitein is uitslui-
tend zelf verantwoordelijk voor door hem 
aangestuurde bestemmingen of gekozen 
waterwegen, voor de integrale voor-
bereiding en zijn bemanning. noch Lins-
sen yachts B.V., noch haar medewerkers, 
noch de schrijvers van de artikelen dan 
wel de redactie van Linssen Magazine zijn 
in welke vorm dan ook verantwoordelijk 
voor een gekozen reisdoel.

e d i t o r i a l

Linssen yachts B.V.,  0475 439 999 | www.linssenyachts.com
nl-randstad: Kempers Watersport 0297-385 385 • nl-Zeeland: Jonkers Yachts 0111-673 330 • b: Linssen yachts Belgium + 32 (0)475-65 34 26

We taKe yoUr pLeasUre SERIOUSLY

yvonne Linssen
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 Als u in zee gaat met Van de Wetering, weet u één ding zeker: u hoeft 

zich nooit meer zorgen te maken over het transport van uw schip. Want welke 

bestemming u ook kiest, wij weten er weg mee. Veilig, betrouwbaar, schadevrij 

en altijd op tijd. 

Bel voor meer informatie +31 (0)35 582 55 50 of kijk op www.vandewetering.nl

Postbus 85, 1230 AB Loosdrecht 

Als u de koers
bepaalt, kiezen wij
de snelste route

Koersvast… en zeker!

8181-960 210x297 LinssenYachts_NL.indd   1 02-07-09   10:05
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Linssen yachts
In-watER bOat 
ShOw 2014

®
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Vanaf 23 t/M 26 Mei organiseert Linssen yachts de JaarLiJKse Linssen in-
Water Boat shoW. Voor de zesde Keer aLWeer KUnt U zich Van VriJdag 
tot en Met Maandag Laten inspireren door de WereLd die Linssen heet.

de Linssen in-Water Boat show is opgezet als proefvaart-
evenement. ervaar en beleef Linssen-jachten daar waar 
ze in hun element zijn: in en op het water. Maak onder 
begeleiding van een ervaren schipper een proefvaart 
met het schip van uw keuze. zo kunt u zelf de uitsteken-
de vaareigenschappen en lage geluidsniveaus van een  
Linssen ervaren. diverse modellen uit ons programma 
zullen in de Linssen-haven klaarliggen. 

op de Linssen in-Water Boat show 2014 zult u veel nieuws 
en natuurlijk ook veel vertrouwds ontdekken – onze jach-
ten staan immers al 65 jaar bekend om hun betrouwbaar-
heid, waardevastheid en unieke karakter!
Vanzelfsprekend kunt u ook binnen - in de showroom en 
collection-showroom - een brede keur aan nieuwe en ge-
bruikte jachten in topconditie bewonderen. Misschien zit 
uw droomjacht er wel tussen! ga mee op ontdekkingsreis 

en laat u door de ervaren Linssen-medewerkers rondlei-
den in de wereld van onze stalen jachten.

linssen boating holidays
naast het bekijken van de Linssen-modellen 
in de showroom is er gelegenheid om kennis 
te maken met het Linssen Boating holidays-
netwerk. het netwerk biedt steeds meer 
jachten in steeds uitgebreidere vaargebie-
den aan. hierbij kunt u een Linssen charteren op meer 
dan 20 locaties in acht europese landen (zie www.lins-
senboatingholidays.com).
U kunt bijvoorbeeld eerst een Linssen huren om te kijken 
of het u bevalt. hierdoor kunt u laagdrempelig kennis 
maken met Linssen-jachten. daarna is de stap naar een 
eigen Linssen misschien makkelijker te zetten.

tekst: paul Beelen; foto‘s: Linssen yachts/zebra fotostudio‘s

uitnodiging
data:
 vriJdag 23 - 05 - 2014
 Zaterdag 24 - 05 - 2014
 Zondag 25 - 05 - 2014
 Maandag 26 - 05 - 2014

openingstiJden:
dageliJks van 10.00 - 
16.00 uur

aanMelden is niet no-
dig

Linssen in-Water Boat shoW 
‘erVa ar Varen.  (er)Va ar Linssen!’

proefvaren (onder voor-
behoud):
• Grand Sturdy 34.9 AC
• Grand Sturdy 40.9 AC
• Grand Sturdy 40.9 Sedan
• Grand Sturdy 43.9 AC
• Grand Sturdy 43.9 Sedan
• Classic Sturdy 32 Sedan
• Classic Sturdy 36 AC
• Grand Sturdy 470 AC
•  Range Cruiser 450 Sedan  

Wheelhouse

linssen-shoWrooM &  
collection shoWrooM
•  Uitgebreide selectie van nieuwe 

en gebruikte Linssen-jachten

linssen boating holidays®
•  ontdek waar u een Linssen kunt 

charteren

Kijk op www.linssenyachts.com voor 
het actuele programma
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BOOTE Readership Survey 2013 – data in %

dream motor boat: top 10

Linssen

Bavaria

Grand Banks

Nimbus

Sea Ray

Sunseeker

Azimut

Jeanneau

Riva

Boarncruiser

15,6

6,9

5,0

3,9

3,6

3,6

2,7

2,3

2,3

1,6

14,0

11,0

3,0

3,0

1,4

4,0

3,0

2,0

2,0

1,3

15,4

5,7

6,6

3,4

2,5

3,7

1,9

1,7

2,8

2,7

2013
2012
2011

"Which is your personal dream motor boat?"

. . .  W h a t ' s  n e W ?. . .  W h a t ' s  n e W ?

 www.facebook.com/linssenyachts

 www.twitter.com/linssenyachts
 www.youtube.com/linssenyachts
 plus.google.com/+linssenyachts

MaasBracht, JanUari 2014
ihr traumschiff

Jaarlijks wordt door het duitse bureau Market 
research neuhausen in opdracht van het grootste duitse 

watersportblad Boote een omvangrijke lezersenquête uitgevoerd. 
ook dit keer was Linssen yachts weer de bouwer van het droomjacht van 

vele lezers.

op de vraag “Wat is voor u persoonlijk het jacht van uw dromen?” koos 15,6% 
een Linssen tot hun droomschip.

gelukkig blijft het vaak niet bij alleen maar dromen. Vele lezers - niet alleen 
uit duitsland - weten de weg naar Maasbracht te vinden en zetten hun droom 
om in werkelijkheid.

zoals onze ontwikkelingsafdeling nieuwe modellen en 
productinnovaties bedenkt en uitwerkt, zo werkt de in-
terne marketingafdeling permanent aan het verbeteren 
van onze reclame-uitingen. Brochures, advertenties, het 
Linssen Magazine, e-news en internet zijn punten die 
permanent aandacht verdienen. een van de grote projec-
ten begin dit jaar was de website, die compleet nieuw is 
ingericht. de site is strak vormgegeven en heeft een een-
voudige en snelle navigatiestructuur die u direct naar de 
juiste pagina brengt. alle nieuwe modellen staan over-
zichtelijk per serie gerangschikt en zijn snel bereikbaar. 
Wilt u over een bepaald model informatie aanvragen? 
dan kan dat direct op de betreffende pagina. ook de ge-
bruikte Linssen-jachten zijn geïntegreerd en gemakkelijk 
op te zoeken met verschillende selectiecriteria.

Mobiele site
in deze moderne tijd kunnen we (bijna) niet meer zon-
der mobiele apparaten. Met dat in het achterhoofd is ook 
de huidige site gebouwd. of u de site vanaf een compu-
ter, tablet of smartphone bekijkt, de lay-out en menu-
structuur passen zich helemaal automatisch aan.

Uiteraard is de site helemaal bijgewerkt met de nieuwste 
Linssen-modellen die op dit moment in productie zijn (zie 
pag. 24 en verder). de foto’s die we tijdens de productie 
regelmatig maken, kunt u hier terugzien om het bouw-
proces te volgen.

zo zijn er van de classic sturdy 36 sedan deckbridge en 
de grand sturdy 52.9 ac Wheelhouse al diverse produc-
tiefoto’s te bekijken.

social Media
natuurlijk is onze website niet het enige online-commu-
nicatiemiddel. de site biedt gedetailleerde informatie 
over onze modellen, de werf, onze geschiedenis, Linssen 
Boating holidays en dealers etc. de site is echter minder 
geschikt om in te gaan op de dagelijkse gang van zaken. 
daarvoor lenen de social media zich echter weer uitste-
kend. Bijna dagelijks worden er ‘posts’ geplaatst met 
leuke weetjes en interessante berichten.

Volg ons via:

MaasBracht, JanUari 2014
WeBsite
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MaasBracht, deceMBer 2013

roLLo geBhard
afscheid van een bootlegende

l i n s s e n  y a c h t s  J o u r n a a l

op 27 december vorig jaar is rollo gebhard op 92-jarige 
leeftijd in zijn woonplaats Bad Wiessee aan de tegernsee 
overleden. peter Linssen: “Mijn broers en ik denken graag 
terug aan de jaren negentig, toen wij samen met angeli-
ka en rollo de specificaties voor de Linssen classic sturdy 
360 en later voor de 400 hebben opgesteld en deze ook 
daadwerkelijk hebben gebouwd. ik verheugde mij tel-
kens weer op onze creatieve meetings die óf op de werf, 
óf op een van de beurzen, óf bij rollo thuis aan de mooie 
tegernsee plaatsvonden. samen met heinrich hennings 
creëerden wij talloze publicaties en mooie evenementen, 
zoals de doop van solveig Vii tijdens Boot düsseldorf en 
ook de in-house boat shows in Maasbracht. aan ideeën 
was er nooit een tekort, en we konden uren luisteren naar 
zijn boeiende verhalen. het was een fijne tijd die in die 
vorm nooit meer zal terugkomen. het was uniek. het was 
een eer om zoveel jaren met rollo zo succesvol te mogen 
samenwerken. ik mis hem zeer.”

hij zeilde drie keer de wereld rond, 
onder meer met zijn hallberg rassy 
42. na decennialang alle wereld-
zeeën te hebben bevaren, besloot hij 
samen met zijn vrouw angelika om 
de europese binnenwateren met een 
Linssen te verkennen. 

“de overstap van een zeilboot naar 
een motorjacht was een besluit 
waarover ik vele jaren heb nage-
dacht. ik zocht niet zozeer een snelle 
boot als wel een zeewaardig jacht 
waarmee ik de komende jaren de 
europese kusten en binnenwateren 
kon afreizen. na lang zoeken vond ik 
eindelijk mijn droomschip: de in ne-

derland gebouwde Linssen sturdy…”

„...ik zou zeker weer voor een Linssen 
kiezen...!“

„…ik begon aan een nieuw hoofdstuk 
van mijn leven, vol prachtige tochten 
over de europese zeeën en binnen-
wateren, en met het grote russische 
avontuur op de Wolga en de don. dit 
was alleen mogelijk dankzij de hulp 
van onze nederlandse vrienden, de 
gebroeders Jos, peter, harry en Jan 
Linssen. zij bouwden de sturdy-mo-
torkruisers soLVeig V en Vii, beide 
hoogwaardige stalen jachten met 
een optimale uitrusting voor lange 

tochten over de grote europese me-
ren en rivieren. en met ‘lang’ be-
doel ik ook echt lang: de tocht van 
de oostzee via de Wolga en de don 
naar de zwarte zee bedroeg alleen 
al 15.000 km. al deze duizenden ki-
lometers hebben we kriskras door 
europa afgelegd zonder ook maar 
één storing. ik ben de familie Linssen 
en haar medewerkers erg dankbaar 
voor het werk dat ze op hun prach-
tige werf hebben verricht…”

rollo gebhard citaat uit: “Logbuch 
eines Lebens“ (verschenen bij delius 
Klasing Verlag: isBn 3-7688-1684-2)

Wij wensen angelika gebhard veel sterkte toe bij het ver-
werken van dit grote verlies. solveig is na een behouden 
vaart aangekomen op de laatste ankerplaats…

familie Linssen en redactie Linssen Magazine

rollo († 27 - 12 - 2013) en angelika gebhard
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RENT A LINSSEN 
IN EUROPE
W W W. L I N S S E N B OATI N G H O L I DAYS.COM

RENT A LINSSEN 

®

www.bboat.be www.aqua-libra.be www.cantal-marine.siwww.franceafl oat.com

www.saarmoselyachtcharter.de www.club-und-charter.de www.5sterne-yachtcharter.de

8  COUNTRIES

www.jachtcharter.com

®

Z E I L J A C H T E N  &  M O T O R J A C H T E N
WATERFRONT JACHTCHARTER

www.puur-yachtcharter.de

www.hobbs-of-henley.com www.waveline.ie

BELGIË

NEDERLAND

KROATIËFRANKRIJK

DUITSLAND

LINSSEN BOATING HOLIDAYS® 
is het Europese samenwerkingsverband van zelfstandige onafhanke-
lijke charterondernemingen, die één gemeenschappelijk doel hebben: 
ervoor zorgen dat u in de mooiste waterrecreatiegebieden van Europa 
kunt beschikken over een Linssen-jacht. Doordat de LBH-partners het 
gebied op hun duimpje kennen, krijgt u vakkundig en persoonlijk ad

vies. Wij stippelen samen met u een boottocht uit die helemaal 
op uw wensen is afgestemd. En dat alles op een jacht dat voor u 
vertrouwd is en waarvan u de kwaliteiten kent. Geniet van de goede 
service en profi teer als vaste klant van de voordelen bij LBH. 

GROOT-BRITTANNIË IERLAND

ZWITSERLAND
DUITSLAND
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Team Aftersales:
Monique Thissen

Harold Verstegen 

Brouwersstraat 17 Postbus 7172 
NL-6050 AD Maasbracht 

The Netherlands 
direct +31 (0)475 - 43 99 88

phone +31 (0)475 - 43 99 99
fax +31 (0)475 - 43 99 90

aftersales@linssenyachts.com

www.linssenyachts.com

om u tijdens uw reizen door europa optimaal 
te kunnen ondersteunen bij eventuele service-
vragen, geven we regelmatig trainingen aan 
gecertificeerde servicepartners. 
aan bod komen onder andere garantievraag-
stukken, spot-repairs aan de lak, reparaties aan 
het houtwerk van het interieur, maar ook prak-
tische zaken zoals het transport- en winterklaar 
maken van uw Linssen.
dit is de beste manier om uw jacht in optimale 
conditie te houden. 
U vindt altijd wel een servicepartner bij u in de 
buurt. de Linssen Warranty card, die u bij de 
overdracht heeft ontvangen, geeft aan waar 

u het beste met uw vragen terecht kunt. Uw 
lokale vertegenwoordiger of onze aftersales- 
afdeling kan u altijd van dienst zijn bij eventu-
ele problemen.

linssen yachts aftersales:
tel: +31 (0)475 - 43 99 88
aftersales@linssenyachts.com

de Linssen-werf is erop ingericht om 
in alle bedrijfsonderdelen met een 
optimale kwaliteit en efficiëntie te 
produceren. Bij de ontwikkeling van 
nieuwe modellen (zie pagina’s 24 t/m 
27) worden daarom ook telkens nieu-
we eisen gesteld aan de productie. 
om de aanvoer van de interieurmo-
dules voor bijvoorbeeld de nieuwe 
52.9 en binnenkort de 58.9 te kun-
nen waarborgen, is besloten om de 
meubelfabriek in echt - op slechts en-
kele kilometers van de werf in Maas-
bracht - te verbouwen. de interne 
routing, efficiëntie, ergonomische 

MaasBracht, JanUari 2014

MaasBracht, Maart 2014

serVice-training 
voor linssen-partners

VerBoUWing meubelfabriek

eerst de theorie (links) en dan de praktijk (rechts)

werkplekken en gecomputeriseerde 
verwerking worden stuk voor stuk 
verder geoptimaliseerd.
tegelijk worden ook de buitengevels 
van het pand in de zelfde stijl als de 

rest van de werf gebracht. de ver-
bouwing zal naar verwachting eind 
juli gereed zijn.

l i n s s e n  y a c h t s  J o u r n a a l
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. . .  W h a t ' s  n e W ?

de linssen-oWners group nederland-belgië (log)
de Linssen owners group nederland-België bestaat vijf 
jaar. op 12 maart 2009 werd deze eigenarenvereniging 
officieel opgericht, nadat eerder al enkele activiteiten 
waren ondernomen. dit jaar zal bijzondere aandacht 
worden besteed aan het eerste lustrum. op zaterdag 24 
mei zal het lustrum officieel worden gevierd met een di-
ner in restaurant ‘de Limonadefabriek’ in de jachthaven 
van het zuid-hollandse streefkerk. Voorafgaand aan dit 
evenement zal een aanhaaktocht worden georganiseerd 
vanuit roermond. Men verwacht dat veel leden met het 
schip zullen komen, maar als dit te ver is of te veel tijd 
kost, is het ook mogelijk om met de auto te komen. het 
restaurant heeft zes hotelkamers beschikbaar. op zon-
dag staat er een bezoek aan de molens van Kinderdijk 
gepland, waarna op maandag een tocht wordt onderno-
men naar de Kop van overijssel. in de maand september 
staat net als een aantal jaren geleden weer een interes-
sante Waddentocht op het programma, met aansluitend 
de traditionele seizoensfinale waarvan de locatie nog 
een verrassing is. 
op 6 maart jongstleden vond de jaarlijkse algemene Le-
denvergadering plaats in de amsterdam rai tijdens de 
hisWa. naast het formele gedeelte werd een belangrijk 
deel van deze vergadering ingeruimd voor een uitgebrei-
de toelichting van de nieuwe website. trudie rutten, die 
de site heeft ontwikkeld, verzorgde zelf deze introductie. 
de nieuwe site viel bij de leden goed in de smaak. 
al met al is de Log, zoals de verkorte naam luidt, een 
dynamische vereniging met actieve leden, een stabiele 
ledenontwikkeling en een platform voor vriendschap op 
en rond het water.

linssen yachts oWners uk association (louka)
in het weekend van 15 en 16 februari organiseerde de 
LoUKa de jaarlijkse ledenbijeenkomst. Wegens het hoog-
water op de theems in die periode werd de bijeenkomst 
dit jaar gehouden in het crowne plaza hotel op London 
heathrow. 
tijdens de bijeenkomst waren ruim vijftig leden aanwe-
zig, die samen 25 jachten vertegenwoordigden. het was 
niet alleen een gezellige bijeenkomst, maar er waren ook 
enkele praktische workshops. 
zo gaf een van de leden een workshop over het repareren 
en bijwerken van beschadigde lak. Landau UK (service-
partner van Linssen yachts-agent Boat showrooms of 
London) gaf een workshop over onderhoud van techni-
sche modules, elektronica en elektriciteit.
colin Watts van Boat showrooms gaf informatie over de 
ins en outs van het registreren van jachten in engeland. 
ook was er veel interesse voor het flanders field pro-
ject, waaraan waarschijnlijk meerdere leden zullen deel-
nemen. 

linssen yachts eigner vereinigung (lyev)
Van 7 t/m 11 mei 2014 houdt de LyeV haar jaarlijkse ‘eig-
nertreffen’. deze bijeenkomst wordt dit jaar gehouden in 
hamburg, ter gelegenheid van de 825e ‘hamburger ha-
fengeburtstag’.
de officiële opening van de hafengeBUrtstag 
haMBUrg vindt traditioneel plaats op het museumschip 
rickmer rickmers.
na de openingstoespraak (meestal door de burgemeester 
van hamburg, olaf scholz) wordt de scheepsbel van het 
museumschip geluid. direct daarna begroet de rickmer 
rickmers met drie hoornsignalen de vele gastschepen die 
de 825e hafengeBUrtstag haMBUrg bezoeken en de 
hanzestad in een feestelijke parade komen binnenvaren. 

tijdens de Linssen yachts Boat show in november zullen 
de verschillende eigenarenverenigingen weer gezamen-
lijk een bijeenkomst en diner houden op zaterdag 22 no-
vember in de roosterhoeve in roosteren.

Voor nadere informatie over de eigenarenverenigingen 
verwijzen wij u graag naar hun websites:
www.linssen-owners.nl
www.lyev.de
www.linssen-owners.org.uk
www.linssenclubschweiz.ch (i.o.)

MaasBracht, 2014
Linssen-eigenarenclubs

Log-borrel op de hiswa 2014
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. . .  W h a t ' s  n e W ? l i n s s e n  y a c h t s  J o u r n a a l

MaasBracht, JanUari 2014

doe Mee Met de Linssen yachts 
smile award! 

samen met de aangesloten Linssen Boating holidays-
chartermaatschappijen, het Linssen international ow-
ners network en de nationale eigenarenverenigingen 
organiseert Linssen yachts een fotowedstrijd. doe mee 
en meld u aan voor de Linssen yachts sMiLe award 2014!

sMile
sMiLe staat voor special Moments including linssen ex-
perience en is de naam van onze fotowedstrijd. U kunt 
meedoen door inzending van uw meest bijzondere foto 
waarop een Linssen-jacht een rol speelt. er zijn drie 
award-categorieën: actie, natuur en Kinderen. U kunt 
uw foto (als elektronisch bestand) tot uiterlijk 1 oktober 
2014 sturen naar smile-award@linssenyachts.com.
in oktober 2014 zal een onafhankelijke jury beslissen wie 
de drie award-winnaars zijn. de jury doet dit op basis van 
de criteria originaliteit, creativiteit en de mate waarin het 
plezier van het varen met een Linssen-jacht tot uitdruk-
king komt.
de winnaars van de Linssen yachts sMiLe award ont-
vangen een prijs in de vorm van een waardebon voor 
accessoires ter waarde van € 100, te besteden bij Boat 
equipment. daarnaast ontvangen zij een vaantje voor in 
de mast en/of een sticker voor op de achtersteven van 
hun Linssen-jacht.

om te kunnen meedingen naar de Linssen yachts sMiLe 
award, moeten inzendingen voldoen aan de volgende 
voorwaarden:
•  De ingezonden foto(’s) moet(en) zijn gemaakt door of 

namens de eigenaar/huurder van een Linssen-jacht, en 
ook met diens toestemming

•  De ingezonden foto(’s) is/zijn vrij van copyright en mag/
mogen voor print- of onlinepublicatie worden gebruikt 
door Linssen yachts en samenwerkende organisaties 
(LBh-chartermaatschappijen, Linssen international ow-
ners network) 

•  Deelname door medewerkers van Linssen Yachts en  
samenwerkende organisaties is uitgesloten

de winnaars van de Linssen sMiLe award krijgen hiervan 
uiterlijk 31 oktober 2014 persoonlijk bericht. publicatie 
van de uitkomst met de foto’s en juryoverwegingen vindt 
plaats in het Linssen Magazine (najaarseditie 2014).

doe mee en stuur uw mooiste sMiLe-foto naar smile-
award@linssenyachts.com!*

* Vraag naar de voorwaarden
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iślany 

Drav

Mukhovets 

Vltava 

Vistula

Mosoni
Duna K.

Aulne

Fulda

Aller

Unstrut

Elbe 

Obere-Havel-
Wasserstraße 

Müritz-
Elde W.
Müritz-
Elde W.

Nene

Gu
de

nå

Marne

C. de la
au Rhin

Donau

MüritzMüritz

Saale

Masurian
Great Lakes
Mazurian

Great Lakes

Nemunas

B

BB

BB

S

P

AA

BB

P

W

R

V

T

V

F--MF--M

N

LL

LL

L

S
O

T M

B

B

N T

B

M

D

E

AA

GG

B

S
SS

HH

CC

BB

DD

NORTH SEA

IRISH SEA

ADRIATIC
SEA

BAY OF BISCAY

MEDITERRANEAN SEA

BALTIC SEA

MAP © EUROMAPPING  LINSSEN BOATING HOLIDAYS®MAP © EUROMAPPING  LINSSEN BOATING HOLIDAYS®

Sambre 
Sambre 

LBH

LBH

LBH

LBH

LBH

LBH

LBH

LBH
LBH

LBH

LBH
LBH

LBH

LBH

LBH

LBH

LBH

LBH

LBH

LBH

LBH

Merzig
SarregueminesSarreguemines

Kressbronn

Pula

Zadar

Split

ZehdenickZehdenick
BuchholzBuchholz

LübeckLübeck
Neuhof  am StrelasundNeuhof  am Strelasund

Kinrooi

VermentonVermenton

Capestang

Kinrooi

KudelstaartKudelstaart

KortgeneKortgene

TerherneTerherne

Saint-FlorentinSaint-Florentin

AthloneAthlone

Avignonet-Lauragais

KuurneKuurne
IeperIeper

Henley-on-ThamesHenley-on-Thames

0 200km100

250 km

500 km

750 km

LBH

LBH

Berlin-KöpenickBerlin-Köpenick

Zell an der MoselZell an der Mosel

1000 km

LBH

. . .  W h a t ' s  n e W ?

Linssen boating holidays
®

MaasBracht, JanUari 2014

nieUWe ontWiKKeLingen, Locaties, Landen en geBieden

in 2009 creëerde Linssen yachts het label ‘Linssen 
Boating holidays®’ (LBh) om hiermee de aangesloten 
zelfstandige en onafhankelijke Linssen-verhuurbedrijven 
in europa te ondersteunen. inmiddels bieden 11 LBh-
partners in 7 landen ruim 75 Linssen-motorjachten aan 
vanuit 24 vertrekbases.

nieuWe linssens in de lbh-vloot
Voor het komende seizoen wordt de LBh-vloot uitgebreid 
met modellen uit de Linssen grand sturdy ‘9’-serie (grand 
sturdy 30.9, 34.9, 36.9 en 40.9) en de Linssen classic 
sturdy-serie (classic sturdy 32). LBh-gasten kunnen 
dit jaar aan boord van ‘hun eigen’ Linssen stappen in 
frankrijk en duitsland voor een persoonlijke classic 
sturdy experience.

nieuWe lbh-bases in europa
het aanbod van interessante Linssen Boating holidays®-
locaties neemt gestaag toe. Voor de trouwe gasten 
is dit natuurlijk fantastisch nieuws: aan boord van 
je vertrouwde schip een nieuw gebied verkennen én 
genieten van de wederboekingskorting die geldt bij elke 
partner binnen het netwerk:
•  Ieper (West-Vlaanderen): cultuur, gastronomie en 

ongekende historie midden in ‘flanders fields’, de 
Vlaamse Westhoek...

•  Marina Neuhof am Strelasund (Rügen): centraal in 
het fraaie Boddengebied, ‘de Baltische Lagune’ voor 
o.a. rügen. het zonne-eiland Usedom: ‘die Berliner 
Badewanne…’

•  Kudelstaart (Amsterdam): in het ‘Groene Hart’ van 
nederland, op een steenworp afstand van bruisend 
amsterdam. de romantische Vecht, de zaanse schans, 
de heerlijke kazen van alkmaar en veel meer…

•  Terherne (Friesland): de Friese Meren, de fameuze 
11-steden provincie. Leeuwarden, sneek, iJlst, sloten, 
stavoren, hindeloopen, Workum, Bolsward, harlingen, 
franeker en dokkum wachten er op om door de LBh-
gast te worden ontdekt…

•  Henley on Thames (Theems), The Royal Thames: Henley, 
Windsor, Marlow. de hoffelijkste sluiswachters ter 
wereld. en dat midden in Midsummer Murders county...

aqua libra yachtcharter beste aMbassadeur van 
Midden-liMburg
tijdens de jaarlijkse bijeenkomst op 20 januari van VVV 
Midden-Limburg is in Kasteel daelenbroeck LBh-partner 
aqua Libra yachtcharter uitgeroepen tot beste ambassa-
deur van Midden-Limburg.
de prijs is toegekend op basis van publieksstemmen en 
het oordeel van een vakjury bestaande uit vertegenwoor-
digers van diverse brancheverenigingen en uit het onder-
wijs.
“totaal onverwacht” noemde arlette casters van aqua 
Libra de benoeming tot beste ambassadeur van Mid-
den-Limburg. ze was dan ook zeer trots om deze prijs in 
ontvangst te mogen nemen. de titel mag een jaar lang 
gedragen worden en is bestemd voor toeristische onder-
nemers die helpen om de regio Midden-Limburg op de 
kaart te zetten.

li
n

s
s

e
n

 m
a

g
a

z
in

e
  #

4
2

14



ENGLISH CHANNEL

LA MANCHE C. de la So mm e 

Meuse

Maa
s

Maa
s

Mosel

Tha mes
Tha mes

Lys Rhein

Saar

C. de la Sarre

Canal du Midi

Canal de la
Garonne

Mo
se

lle

Shannon

Ba
rro

w

Z

V

R
Douro

Seine
Oise

Canal de
Bourgogne

Main-
Donau
Kanal

Main

Elbe

Neckar

Balaton

Iron Gate

Canal du
Nivernais

Canal latéral
à la Loire

Canal du Loing

Canal de BriareCanal de Briare Lake
Constance

Lake Geneva

Canal des
Vosges

Seine

Canal du Rhône au Rhin
Saône 

Cher 

Dordogne Garonne Rh
ôn

e 

Vila
in

e 

Loire 

M
ayenne 

Sart h e 

Sèvre
Niortaise

Oudon

Charente 

Adour

Lot

Meuse 

Marne 

Yonne 

L. Erne

L. Ree

Grand
Canal

Royal C.
Royal C.

L. Derg

Lough
Neagh

Norfolk
Broads

Bann 

L. Lochy

L. Ness

Gö
ta

 Al
v Vä

tte
rn

 

Hjälmaren

Tange Sø

Vänern 

Limfjorden 

Saar 

Rh
ein

 

L. Maggiore L. d’Iseo

L. di Garda

L. di Como

Bug

Daugava 

Váh

Seille 

Avon

Tham
es 

Severn 

Ouse

Tre
nt

 

Grand Union C. 

Ouse 

Lahn 

Warta 

Notec 

Odra 

Oder 

Baïse 

Weser 

Ebro 

Bokna�ord
en 

Boknafjo
rd

en 

SKAGERRAK 

K
AT

T
EG

AT 

Peipsi
järv

Haut-Rhône  

Drwęca 

Labe 

Eider 

^

Wisła

Po 

Sava 

Tis
za 

Mälaren 

Bie
brz

a 
Zalew W
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www.jachtcharter.com • Tel.: +31 (0)111-67 28 90

www.bboat.be • Tel.: +32 (0)5671 3904

www.aqua-libra.be • Tel.: +32 (0)471 476 761

www.5sterne-yachtcharter.de • Tel.: +49 (0)33 07 - 42 00 110

www.puur-yachtcharter.de • Tel.: +49 (0)751 - 22 38 8

www.saarmoselyachtcharter.de • Tel.: +49 (0)68 31 - 69 37 9

www.club-und-charter.de • Tel.: +49 (0)451 - 7 24 24

www.franceafloat.com • Tel.: +33 (0)3 - 86 81 54 55

www.hobbsofhenley.co.uk • Tel.: +44 (0)1491-57 20 35

www.waveline.ie • Tel.: +353 (0)90-64 85 716

www.cantal-marine.si • Tel.: +386 (0)1 510 63 90

Charter LoCations
at l inssen boating holidays partners

®

l i n s s e n  y a c h t s - J o u r n a a l

Voor informatie:
linssen boating holidays®

www.linssenboatingholidays.com

MoeZel-WiJnkoningin doopt linssen 40.9 ac 
‘Mosella‘ op boot düsseldorf
düsseldorf - Januari 2014. niemand minder dan de char-
mante, officiële Moezel-Wijnkoningin Kathrin schnit-
zius sprak de vele gasten toe bij de stand van Linssen  
Boating holidays® tijdens de jaarlijkse botenshow ‘Boot’, 
‘s werelds grootste watersportbeurs. Bij deze gelegen-
heid stond een Linssen grand sturdy 40.9 ac centraal, 
het luxe motorjacht waarvan er een aantal in de saar- en 
Moezelregio bij LBh te huur is. de wijnkoningin doopte 
het exemplaar met de toepasselijke naam ‘MoseLLa’ 
en wenste het schip een goede vaart. LBh verhuurt 75  
Linssen-motorjachten vanuit meer dan 20 vertrekbases 
in 11 europese landen. Kijk op www.rentalinssen.com.

derde charterbasis vanuit terherne friesland
Vanaf april 2014 heeft Waterfront Jachtcharter naast 
Kortgene, en Kudelstaart een derde charterbasis ge-
opend in terherne in friesland nabij het sneekermeer. 
Vanuit het hart van friesland kan men een Linssen grand 
sturdy® 34.9 ac huren. Voor velen is friesland het wa-
tersport paradijs voor motorjachten. Meer dan 11.000 ha 
wateroppervlakte om te ontdekken via grote en kleine 
meren, kanalen, rivieren en sloten. 
Meer info: www.jachtcharter.com
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linssen  factory experience

Ma asbracht (nl)
location

location

echt (nl)

research & developMent
(prototyping)

product developMent

reception/shoWrooM

hull construction

shoWrooM upper deck

coating systeM spray booths

high-tech furniture factory floor/Wall panels

linssen factory experience
de Linssen-werf is een imposant 
complex van ruim 45.000 m2 
oppervlakte. Verdeeld over twee 
locaties (Maasbracht en echt) vindt 
de volledige productie in-house 
plaats. 

een bijzonder indrukwekkend proces 
dat hier ‘op papier’ niet echt tot z’n 
recht komt. daarvoor moet u het 
echt een keer hebben gezien.
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linssen  factory experience
hull construction

collection & brokerage
shoWrooM

logicaM ii

logicaM iii

logicaM ishoWrooM upper deck

spray booths blasting cabin

interior coating interior Modulesfloor/Wall panels

linssen factory experience
We bieden groepen de exclusieve 
gelegenheid tot een rondleiding 
door onze productiehallen. het gaat 
dan om ondernemersverenigingen, 
business clubs, serviceclubs, zeil-
verenigingen en motorbootclubs, 
die een middag de ‘Linssen factory 
experience’ komen beleven.
op deze manier kunt u zelf de 
kwaliteit ervaren en beoordelen.

heeft u ook interesse in een uitge-
breide rondleiding? neem dan con-
tact op met info@linssenyachts.com.
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l i f e s t y l e ,  t r a v e l  &  b o a t i n g

Juni 2013 – de veenvaart
daar liggen we dan, langszij wachtend voor de dubbele 
sluis in een splinternieuw nederlands kanaal: de Veen-
vaart tussen erica en ter apel. deze avond – de warmste 
tot dusver in juni – lijkt het alsof alle bewoners van erica 
en emmen zijn uitgelopen om een kijkje te komen ne-
men. ze komen met de fiets, te voet, op skeelers, moto-
ren of quads – en er zitten zelfs twee zwemmers tussen! 
na zich te hebben uitgekleed, zijn de twee in het veen-
achtige water gesprongen en nu zwemmen ze de zons-
ondergang tegemoet. 

Wat een belangrijke dag – een nieuw kanaal! iedereen 
is trots en blij. de mensen verzamelen zich rond de dub-
bele sluis en bekijken hoe alles in z’n werk gaat. ze roe-
pen ‘hallo’ of ‘goedenavond’ in het nederlands, en als ze  
engels spreken, voeren we enthousiaste gesprekjes. het 
is fantastisch, het is geweldig, het is gewoon prachtig! en 
ondertussen zorgt een koekoek deze avond voor mooie 
muzikale omlijsting.

iedereen is verheugd dat dit bouwproject ondanks de cri-
sis is voltooid. op deze zachte juni-avond zijn alle belas-
tingverhogingen en werkloosheidscijfers even vergeten. 
Vandaag zien we enkel vrolijke mensen die de vruchten 
van de europese subsidies komen bewonderen – een van 
de voordelen van het eU-lidmaatschap. en iedereen is on-
der de indruk!  

voordringen op het dortMund-eMs-kanaal
Varen in konvooi heeft zo zijn voordelen. de sluiswach-
ters zijn doorgaans behulpzamer, maar een nadeel is de 
langere wachttijd bij sluizen, waardoor het soms vechten 
is om een plaatsje. dat gebeurde in elk geval op het stuk 
tussen Lingen en de laatste sluis voor het Mittelland-
kanaal. We vormden een konvooi van zeven jachten in 
het kielzog van de ‘Luisa Lynn’, een pools binnenvaart-
schip.

eén jacht uit ons konvooi, de Mustang, was al eerder in 
negatieve zin opgevallen. het zette zich in volle vaart aan 

in de zoMer Van 2013 MaaKten MiKe en sUKey perry Met hUn 43.9 grand 
stUrdy ‘saLaMander ii’ een Vaartocht Van MaasBracht naar LüBecK Via 
BerLiJn en het MecKLenBUrgse MerengeBied.

dE Linssen-drooM wORdt 
wERkELIjkhEId

tekst en foto‘s: Mike en sukey perry
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de spits van het konvooi, terwijl wij netjes achter elkaar 
voeren. toen de sluis opende, wachtte het dit keer nog 
netjes op zijn beurt, maar het beloofde weinig goeds. de 
schipper van de Mustang droeg een zwart onderhemd. 
achterovergeleund achter het roer zat hij bruin te bak-
ken. Mevrouw Mustang zat er pontificaal naast en keek 
niet al te vrolijk. 
pas tegen het einde van de dag liepen de gemoederen 
weer op, en bij de sluis van rhede kwam het tot een uit-
barsting. hier stuitten we weer op een rood licht dat een 
langere wachttijd aankondigde. Luisa Lynn ging naar de 
kant en meerde aan. het jacht uit Bremen direct voor ons 
deed hetzelfde, en ook wij zetten koers naar de aanleg-
plaats… om vervolgens te worden afgesneden door de 
Mustang, die een wilde inhaalmanoeuvre ondernam. 

Lieve help. het is niet zo fijn om van binnen kokend met 
elkaar opgescheept te zitten in een volle sluis. gelukkig 
kun je altijd nog oogcontact vermijden door je op de tou-
wen en de glibberige sluiswand te concentreren.  

en zo voeren we met kille lichaamstaal door tot aan de 
laatste sluis voor het Mittellandkanaal in Bevergern. Van-
wege een probleem met de sluisdeuren waren we ge-
noodzaakt om hier te overnachten. potentieel een pijn-
lijke situatie dus, maar gelukkig was er voldoende ruimte 
voor onze zeven jachten om langszij te liggen, en lag de 
Mustang ver vooraan.  

enfin, na een heerlijke zwempartij en een barbecue langs 
de waterkant konden we alles gelukkig weer een beetje 
relativeren. ons gevoel voor humor kwam weer terug, en 
we verheugden ons al op het nieuwe kanaal dat ons mor-
gen wachtte.

het Mittellandkanaal
in juni zijn de oevers van het Mittelandkanaal bezaaid 
met margrieten en wilde paarse lupine. het kanaal heeft 
de reputatie saai te zijn omdat het tot aan Magdeburg 
in een vrijwel rechte lijn loopt – maar tot dusverre blijkt 
deze reputatie ongegrond. het is hier juist prachtig! zon-
der door enige sluis te worden gehinderd, passeren we de 
ene hoge brug na de andere, en tussen de bomen door 
vangen we telkens een glimp op van uitgestrekte land-
schappen, met in de verte de rand van het teutoburger 
Wald. er is veel beroepsvaart, vermoedelijk omdat er 
sprake is van hoogwater op de elbe. 

dianita – sluis sülfeld – Mittellandkanaal
de dianita vervoert metaalschroot. de schipper had ooit 
gezworen dat hij nooit schroot zou vervoeren, maar het 
zijn zware tijden. Voorheen voeren alleen heel oude sche-
pen met metaalladingen, omdat het de schepen nogal 
beschadigt. de dianita heeft hier dus eerder aan moeten 

Water(snel)weg naar Berlijn – het Mittellandkanaal. de ene hoge 
brug na de andere, zonder oponthoud door sluizen

geloven, en nu is zij met haar lading schroot op weg naar 
Berlijn – althans voor zover het hoogwater op de elbe 
dit toelaat. natuurlijk heeft schroot als lading ook voor-
delen, bijvoorbeeld als er oponthoud is langs de route. 
Metaal bederft niet, dus je hoeft geen generatoren te la-
ten draaien om het koel te houden. naar verluidt zijn de 
grote nederlandse binnenvaartschepen debet aan deze 
situatie. de nederlanders bouwen alsmaar grotere en 
betere schepen, en dat is slecht nieuws voor de dianita’s 
van deze wereld. 

de dianita is een familiebedrijf dat wordt gerund door 
een vader en zijn zoons. de zonen begeleiden hun vader 
om beurten: ze gaan drie weken op en drie weken af. Va-
der wordt al een dagje ouder – net als de dianita. Waar-
schijnlijk kunnen ze het nog een jaar of drie à vier zo vol-
houden, en dan is het over en uit. 

dit verhaal werd ons verteld door één van de zonen, die 
net als wij overnachtte bij de sluis van sülfeld. oorspron-
kelijk kwam hij uit Vlissingen. Wilde hij het bedrijf voort-
zetten wanneer zijn vader met pensioen gaat? Waar-
schijnlijk niet, want is gewoon een keiharde branche. hij 

d e  l i n s s e n - d r o o M  W o r d t 
W e r k e l i J k h e i d
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l i f e s t y l e ,  t r a v e l  &  b o a t i n g

sprak nederlands, engels, duits, pools en russisch. hij 
sprak zoveel talen omdat hij, voordat hij bij zijn vader 
aan het werk ging, zeeman was geweest en elke haven 
in europa had aangedaan. destijds deelde hij de bevelen 
uit. tegenwoordig moet hij de bevelen opvolgen van de 
sluiswachters langs het Mittellandkanaal. 

de dianita vertrok de volgende ochtend al om zes uur. als 
we wilden, mochten we in haar kielzog meevaren.

Wolfsburg – hauptbahnhof
in Wolfsburg vind je een aantal openbare aanlegplaat-
sen, bijvoorbeeld direct aan de achteringang van het cen-
traal station. Welkom in Wolfsburg – de thuisbasis van 
alles wat Volkswagen heet. 

terwijl de vier schoorsteenpijpen van de oude auto-
fabriek boven ons uittorenen, zien we hoe talloze arbei-
ders vroeg in de ochtend met de trein arriveren en wan-
delend langs de kanaaloever afstevenen op weer een dag 
in de Volkswagen-fabriek. deze vroege vogels dragen 
dikke jassen, spijkerbroeken, sportschoenen en volle rug-
zakken. pas na een uur of acht verschijnen de heren in 

pak met koffertjes, en de dames in rokjes en op hoge hak-
ken. en o ja, de ipods verschijnen ook pas na achten.  

Kortom, voor ons een ideale plek om mensen te bekijken 
onder het genot van versgebakken broodjes uit de bak-
kerij op het station. 

Wolfsburg – autostadt
in het bezoekersgedeelte van de Wolfsburgse autostadt 
gelden strikte regels. er lopen mensen rond die ervoor 
zorgen dat je je aan de regels houdt en je netjes gedraagt. 

deze ‘agenten’ van de autostadt dragen donkere pakken 
met naambordjes. ook dragen ze donkere brillen, zelfs 
op bewolkte dagen. ze hebben walkietalkies bij zich en 
patrouilleren over de kanaalbrug met de glazen overkap-
ping. het is verboden om er te fietsen of om te blijven 
rondhangen op de rollende trottoirs. ze rapen afval op en 
houden al je bewegingen streng in de gaten. als je een 
overtreding begaat, stormen ze op je af om je te corrige-
ren, al gebeurt dit altijd op een beleefde manier. nee, u 
kunt niet even uw fiets stallen tegen de keurig geknipte 
heg buiten het luxe bakkertje.

herinneringen ophalen – lübbecke
Wanneer een man na 40 jaar op dezelfde plek terugkeert, 
doet dat iets bijzonders met hem. Kijk eens hoe hij met 
zijn fiets de steile, bosrijke heuvel beklimt, langs de kerk, 
en verder, met al zijn zintuigen gericht op het verleden. 
aan zijn rechterhand verschijnt opeens de bekende ten-
nisplatz. Ja, vlakbij de eetzaal lagen de tennisbanen, en 
je moest inderdaad hier ergens omhoog langs een steile 
helling in het bos...

de man loopt sneller en vergeet even dat hij al 71 lange 
jaren achter zich heeft. hij is een man met een missie. We 
slaan nog eens rechtsaf, nemen de eerste links, en daar 
ligt het: de church house hQ 2 div Mess, rustig en netjes 
onderhouden. aan beide zijden van de ingang herinneren 
plakkaten eraan dat de British army of the rhine hier 25 
jaar lang (1958-1983) gestationeerd is geweest. tegen-
woordig is het een religieus conferentiecentrum.
“dat is nu verdwenen, maar kijk hier eens om de hoek, 
daarboven ja, dat was mijn kamer.” 
 een klein raampje kijkt uit over de donkere bossen. 
“nogal ongelukkig was ik toen. ik voelde me alleen en 
miste thuis. ik moest iets om handen hebben, dus maak-
te ik met een kleine cirkelzaag allerhande objecten, zoals 
dozen voor mijn gereedschap.”
“niemand zei daar iets van?”
“nee, volgens mij niet. en kijk hierachter eens, dat zijn de 
garages. hier stalde simon Lowman van de 4/7th dra-

goons zijn ferrari, maar het brandstofrantsoen was zo 
klein dat hij er nooit mee kon rijden. hij heeft er vooral 
veel aan gesleuteld.”
“en zagen de tuinen er toen ook zo uit?”
“geen idee, dat kan ik me niet meer herinneren.”
en zo werd het weer tijd om terug te fietsen door de zon, 
op ons gemak heuvelaf dit keer. Langs de steile helling 
waar meer dan 40 jaar geleden de trekhaak van zijn ram-
melende saab afbrak, juist toen de uitgediende soldaat 
naar engeland wilde terugkeren.
“in de tijd dat je hier zat, ben je toen ooit naar het kanaal 
gewandeld?”
“nee, nooit.” 
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d e  l i n s s e n - d r o o M  W o r d t  W e r k e l i J k h e i d

in het reusachtige glazen atrium barst de autostadt-
wereld meteen goed los – het is één groot spektakel van 
commerciële glamour. en door de gigantische glazen deu-
ren kijk je een andere wereld binnen: een wereld die or-
delijk en netjes is en waar iedereen zich keurig gedraagt. 

een Zondag in Juli op de grosser Wannsee
alle plezierboten uit Berlijn en omgeving zijn vandaag 
uitgevaren. Met 36 graden is het ook eigenlijk alleen op 
het water uit te houden. op de grote stranden én kleine 
strandjes, overal is het stervensdruk. grote boten, kleine 
bootjes, woonboten, drijvende schuren, waterfietsen, 
kajaks en kano’s – noem het maar op en je ziet het hier 
voorbijkomen. het is een gekkenhuis!

Maar dan, als de schaduwen langer worden en de dag af-
koelt, neemt het leven een ander tempo aan – het geluid 
van ankerkettingen, klapperende zeilen en startende mo-
toren. tijd om de biezen te pakken en terug te gaan naar 
de stad.

tegen zonsondergang is iedereen weg en liggen we he-
lemaal alleen voor anker. het water ligt er na alle drukte 
kalm bij, een lome reiger vliegt aan ons jacht voorbij. tijd 
dus voor een laatste duik in het zachte, veenachtige wa-
ter. daarna een diner met een drankje, en weer tevreden 
naar bed.

spandau ballet 

Wist u dat de Britse popgroep haar naam van the gen-
try in spandau Ballet veranderde, nadat begin jaren 80 
een vriend deze woorden op de muur in het toilet van 
een Berlijnse nachtclub had zien staan? naar verluidt ver-
wijst de naam naar de beruchte spandau-gevangenis en 
de ophangingen die daar plaatsvonden. hangend aan de 
galg kregen de ter dood veroordeelden stuip trekkingen, 
waardoor het leek alsof ze ‘dansten’. gezien deze associ-
aties zou je denken dat spandau een pr-probleem heeft 
– maar wij vonden het een heerlijke plek. het is wat toe-
gankelijker dan Berlijn, en de gevangenis is inmiddels ge-
sloopt.

Vanaf rathaus spandau ben je met de trein in no time in 
het centrum van Berlijn. Je kunt ook je fiets meenemen in 
de trein, het liefst buiten de spits. en als je ervoor kiest om 
terug te fietsen, is het een tocht van precies 12,4 km vanaf 
de reichstag naar spandau. althans, volgens de bordjes. 
de fietsroute loopt door de wijken tiergarten en charlot-
tenburg, vervolgens enigszins glooiend tussen ddr-flats 
door naar een buitenwijk met villa’s verscholen achter 
lindebomen, en ten slotte heuvelaf richting spandau.

hoewel het om slechts 12,4 km gaat, voelt het veel langer 
omdat je steeds moet stoppen bij talloze verkeerslichten 
en netjes moet wachten, ook al komt er niets aan. de fiet-
sers zijn hier al net zo braaf als de voetgangers. de fiets 
is het vervoersmiddel bij uitstek om Berlijn te ontdekken. 
ook kun je op een toeristenbus met een open dak stap-
pen, waarin je heel comfortabel informatie krijgt voor-

Welkom in Wolfsburg en de wereld die Volkswagen heet Vandaag is echt alles en iedereen op het water te vinden
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geschoteld over de gebouwen om je heen, die – zo lijkt 
het – allemaal door dezelfde Karl friedrich schinkel zijn 
ontworpen.   

hoogseiZoen op de havel-Wasserstrasse – 
1 augustus 2013  
de eerste boten konden nog net de sluis in. Wij waren 
echter niet vroeg genoeg opgestaan, en uiteindelijk be-
steedden we in totaal € 17,36 aan lekkere hapjes langs de 
kanaaloever om de tijd door te komen. eerst moesten we 
bij strasen een lange tijd wachten. daar kochten we twee 
zakken tomaten, één zak met gewone tomaten en eentje 
met ‘partytomaten’. “hij bedoelt cherrytomaatjes”, legde 
een vriendelijke medeschipper aan ons uit. ook kochten 
we een komkommer.

toen wij eindelijk aan de beurt waren om de sluis binnen 
te varen, brak de hel los. totale chaos heerste er in stra-
sen. een kano sloeg om, een klein bootje botste op een 
grotere boot, overal kajaks en kano’s die hun weg zoch-
ten in de sluis en elk vrij plekje opvulden, terwijl de sluis-
wachter luidkeels zijn frustratie uitte. 

die dag moesten we nog een aantal keer wachten. in ca-
now kochten we twee gerookte forellen en wat brood-

jes bij de lokale visboer, die rinkelend met zijn bel de rij 
wachtende boten afging. zelfs de eenden wisten te profi-
teren van alle drukte.

MüritZ-elde-Wasserstrasse
de sluis bij Barkow schut heel langzaam, maar is prachtig 
als je er als enige in ligt. Bij ons lag de sluis vol met distel-
pluizen, en boven het water fladderden witte vlinders om 
elkaar heen in de zon. alle vakantiedrukte op de Mecklen-
burgse meren hadden we eindelijk achter ons gelaten, en 
nu konden we in alle rust onze weg vervolgen over deze 
smalle waterweg van slechts twee meter diep.

Voorbij de diepe sluis bij Bobzin wordt het zelfs nog smal-
ler en ondieper en staan de oevers vol met riet. Vandaag 
zijn er weinig boten op het water. Misschien komt dit door 
de geringe breedte en diepte van het kanaal, of doordat 
het vandaag wisseldag is voor alle charterjachten en  
iedereen nu vaarinstructies krijgt. of komt het doordat 
het gewoon niet zo’n interessant kanaal is, behalve als je 
van waterlelies houdt of – zoals wij – een specifieke be-
stemming hebt? is het u trouwens ook wel eens opgeval-
len dat in een smal kanaal de boeggolf van uw jacht het 
riet en de waterlelies op en neer laat bewegen? daardoor 
lijkt het wel alsof ze de voorbijganger met een eervolle 
buiging begroeten.

Muritz-elde-Wasserstrasse – voorbij Bobzin wordt het 
smaller en ondieper

hier wordt de Linssen-droom werkelijkheid
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ter apeL

BeVergern MagdeBUrg

BerLin

spandaU

BoBzin

op het stuk tussen Malliß en neu Kaliß is er welkome af-
leiding: we doen een spannend spel met een zeearend. 
Wij naderen hem, hij vliegt verder; wij volgen hem, hij 
vliegt weer verder. en zo gaat het door totdat hij het op-
geeft. op dit stuk zijn we trouwens ook door paardenvlie-
gen gebeten.   

hoogtepunten – MüritZ
Voor anker liggen en zwemmen in het fluwelen water: 
bij zonsopgang, zonsondergang en op alle momenten 
daartussen. Vanaf het zwemplatform een duik nemen in 
het warme veenachtige water. Met een perfect gekoelde 
chablis in de hand de zonsondergang bewonderen, ter-
wijl alles roze kleurt. 

dat zijn momenten waarop de Linssen-droom werkelijk-
heid wordt.

d e  l i n s s e n - d r o o M  W o r d t  W e r k e l i J k h e i d

We zijn altijd op zoek naar interes-
sante reisverhalen van tochten die u 
met uw Linssen-jacht heeft gemaakt. 
Verhalen over mooie locaties, kleine 
kanaaltjes, grote rivieren, cultu-
rele uitstapjes en persoonlijke erva-
ringen. Verhalen om te delen met 
anderen, zodat ook zij ervan kunnen 

stUUr ons UW reisVerhaLen
genieten en misschien een vergelijk-
bare reis kunnen gaan maken in een 
komend seizoen.

Voor iedere uitgave zullen we bekij-
ken welk artikel we gaan plaatsen. 
We kunnen dit dus niet garanderen.

stuur uw verhaal - aangevuld met 
mooie foto’s - naar info@linssen-
yachts.com.
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l i n s s e n  i n s i d e

zoaLs U WeLLicht Weet, heeft Linssen yachts – naast haar excLUsieVe desig-
ner anne eLsinga – een heLe afdeLing die VerantWoordeLiJK is Voor nieUWe 
ModeLLen, grote en KLeine VerBeteringen en nieUWe ontWiKKeLingen. het 
ontWiKKeLingsteaM Van Linssen heeft ooK de afgeLopen tiJd niet stiLgeze-
ten. er Wordt VoLop geWerKt aan Korte- én LangeterMiJnontWiKKeLingen. 

nIEUwE OntwIkkELIngEn 
BiJ Linssen yachts

11,10 x 3,45 x 1,00 m

hoe gaat dat eigenliJk in ZiJn Werk, Zo’n nieuWe 
ontWikkeling? 
de werkwijze bij Linssen is een zeer zorgvuldig. Bij nieu-
we ideeën wordt er eerst gebrainstormd over het ‘doel’, 
de ‘markt’ en de ‘doelgroep’. Wanneer deze in kaart zijn 
gebracht, wordt er een bestek gemaakt waarmee desig-
ner anne elsinga aan de slag kan. 
Vervolgens wordt dit eerste schetsontwerp kritisch ge-
evalueerd en gefinetuned. 
dan volgt het allerbelangrijkste, namelijk het zogeheten 
‘Linsificeren’, een proces dat we niet kunnen uitleggen, 

maar juist datgene is wat een Linssen tot een Linssen 
maakt. 
als alle neuzen in dezelfde richting staan, wordt er van de 
belangrijkste (onder)delen een ‘mock-up’ gemaakt. dit is 
een 1 op 1 nabootsing van het schip op basis waarvan alle 
ruimtes kritisch kunnen worden beoordeeld. de volgen-
de stappen zijn het bouwen van het prototype, het en-
gineeren en het inrichten van de productie, zeg maar het 
gereed maken van de Logicam-lijn voor het nieuwe type. 

Wat kunt u de koMende tiJd van ons verWachten? 
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cLassic stUrdy 
series

artist‘s impressions

n i e u W e  M o d e l l e n

classic sturdy 36 sedan deckbridge - 15 M2 Meer 
ruiMte
een ‘deckbrigde’ (uitgevonden door Linssen) is niets an-
ders dan een flybridge.
Waarom dan toch een andere naam? ‘fLy-bridge’ sugge-
reert namelijk snelheid, en dat is natuurlijk allesbehalve 
passend bij een waterverplaatser pur sang. 
Vandaar dat Linssen voor het extra dek bovenop uw schip 
de term ‘decK-bridge’ heeft bedacht. 
in het verleden heeft Linssen al eens jachten gemaakt 
met een extra dek. Linssen-partner nasta Marine kwam 
met het idee om iets moois te ontwikkelen voor deze 
steeds terugkerende vraag. daarom is Jos Linssen op ver-
zoek van ruben Linssen (hoofd van ons ontwikkelings-
team) om de tafel gaan zitten met ronny Mathys van 
nasta Marine om tot een mooi concept te komen. 
het unieke van de deckbridge is de toegang via het voor-
dek. zo ontstaat er geen ruimteverlies in de kuip en ook 
niet boven op het dek. 

op de deckbridge bevindt zich standaard een stuurstand 
met comfortabele stuurstoel inclusief afdekhoezen, een 
L-bank met kussenset (met de mogelijkheid een meevaar-
plek te creëren) en een tafel. optioneel kan dit worden 
aangevuld met een koelkast/bar met glazen, een wetbar 
(spoelbak met koud water), een grill en een kussenset om 
een mooie zonnedek te creëren. 

ZWitserland
de eerste classic sturdy 36 sedan deckbridge is eind juni 
gereed en zal in augustus in zwitserland worden voorge-
steld aan de pers en een select groepje klanten. 

hisWa te Water - nl
Begin september zal bouwnummer 2 te bewonderen zijn 
op de hiswa te Water (2 t/m 7 september 2014).
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artist‘s impressions

cLassic stUrdy 
series

classic sturdy 42 sedan
de classic sturdy 42 sedan is het nieuwste model uit de 
classic sturdy-serie. “traditioneel, modern, robuust en 
betrouwbaar zijn passende woorden voor dit schip”, al-
dus Boote over de classic sturdy 42 ac.”

de classic sturdy 42 sedan bevindt zich momenteel in 
de cascofase en zal tijdens de najaars-
beurzen aan u worden gepresenteerd. 
het jacht is voorzien van de herken-
bare classic sturdy-details zoals het 
klassieke design, de schuifdeur, de 
donkergroene romp en de classic stur-
dy-bolders en -mast etc. 

Uniek aan dit nieuwe design is de extra grote voorkajuit 
voor nog meer bewegingsruimte, bergruimte en slaap-
comfort. 
de gezellige salon met L-sofa en 2 clubzetels staat in di-
recte verbinding met de open kuip. zo wordt er een extra 
grote leefruimte gecreëerd. 

classic sturdy 46 ac 
ook nieuw in 2014 is de classic sturdy 46 ac. het vlaggen-
schip van de classic sturdy-serie kenmerkt zich door een 
riante owners cabin, een ruime voorkajuit met tweeper-
soonsbed voor gasten en een traditionele salon/pantry-
indeling.
dit eerste bouwnummer is inmiddels verkocht en zal in 
het voorjaar van 2015 gereed zijn.  
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grand stUrdy 
9  series

grand sturdy 45.9 sedan

grand sturdy 45.9 sedan Variotop®

grand sturdy 45.9 sedan Wheelhouse

n i e u W e  M o d e l l e n

grand sturdy 45.9 sedan 
tot nog toe was de 43.9 sedan het grootste open-kuip-
model in de 9-serie. door de toenemende marktvraag 
besloot Linssen echter een 45.9 sedan te ontwikkelen, en 
wel in 3 varianten: de ‘klassieke’ sedan, de ‘exclusieve’ Va-
riotop® en de Wheelhouse-variant. 
alle drie de sedan-modellen kenmerken zich door een 
extra ruime voorkajuit met een 2,10 m lang bed voor op-
timaal slaapcomfort. 
de klassieke sedan heeft een ruime, gezellige salon met 
dubbele openslaande deuren naar de kuip voor nog meer 
leefruimte op één niveau. de sedan- en Wheelhouse- 
varianten zijn ook leverbaar als ‘Longtop’. 
de 45 sedan Variotop® en Wheelhouse zijn exclusieve 

3-dekkers met een zeer complete uitrusting en kenmer-
ken zich door een stuurhuis/salon en kuip op één niveau. 
het stuurhuis is voorzien van een fraaie stuurstand met 
een elektrisch verstelbare stuurbank. hier kunt u met 2 
personen comfortabel ‘binnen’ of ‘buiten’ varen dank-
zij de gepatenteerde Linssen Variotop® of het elektri-
sche schuifdak wanneer u een lagere doorvaarthoogte 
wenst. Benedendeks bevinden zich een ruime pantry en 
dinette met veel lichtinval. het voorschip voorziet in een 
ruimte eigenaarscabine en een gastenhut met twee een-
persoonsbedden. 

deze drie nieuwe modellen zijn leverbaar vanaf 2015.

DriE NiEuWE 45.9’s 
n
ie
uw

Wilt u Meer Weten?  sales@linssenyachts.com
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grand stUrdy 
9  series

3d - catia design 20.03.2014: Mock-up

Variotop®

Wheelhouse

GraND sturDy 52.9

artist‘s impressions

n
ie
uw

basisgegevens grand sturdy 52.9
Loa x breedte x diepgang: ± 16,30 x 5,13 x 1,30 m
Lengte over dek:   ± 14,96 m

grand sturdy 52.9/58.9
de productie van de 52.9 ac Wheelhouse is in volle gang. 
het casco is helemaal klaar en is al afgelakt. er wordt in-
middels volop gewerkt aan de machinekamerinrichting, 
en in de meubelfabriek in echt worden de meubels, in-
terieurmodules, vloeren en wanden geprefabriceerd. 
om dit straks zo efficiënt mogelijk te kunnen realiseren, 
wordt de werf aangepast voor de productie van de 52.9 
en 58.9. de cascohal krijgt plaats voor de grotere casco’s, 
de meubelfabriek wordt vergroot en de eindassemblage 
op de Logicam iii-lijn wordt voorbereid, zodat de casco’s 
straks over de lijn kunnen schuiven. We houden u op de 
hoogte!

de introductie van de grand sturdy 52.9 ac Wheelhouse 
zal eind augustus/begin september plaatsvinden op di-
verse locaties in nederland en België.
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01.10.2013; steel construction

25.03.2014: engine room 25.03.2014: engine room

10.04.2014: coating

artist‘s impressions

n i e u W e  M o d e l l e n
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l i f e s t y l e ,  t r a v e l  &  b o a t i n g

ze Waren decenniaLang VerKnocht aan hUn zeiLBoot, Maar stapten Uit-
eindeLiJK toch oVer op een MotorJacht. op 1 apriL haLen ze hUn nieUWste 
aanWinst op: een Linssen grand stUrdy 500 ac Variotop® diaMond. en 
dat na pas één seizoen Met een grand stUrdy 410 ac te heBBen geVaren. er 
ging een WereLd open Voor de zeiLfanaten dicKy en Jaap VreUgdenhiL Uit  
garderen.

SLUISdEUREn dIcht, 
zeiLBoeK gesLoten

tekst: gabi de graaf-Weerts; foto‘s: Jaap Vreugdenhil / hennings yacht-Vertrieb

natuurlijk gaat voor de nu 73-jarige Jaap Vreugdenhil 
niets boven zeilen. dat was immers zijn lust en zijn leven 
sinds zijn veertiende levensjaar. hij groeide op tussen vier 
zussen en woonde in driebergen, vlakbij de mariniers-
kazerne in doorn. “regelmatig kwam een marinier langs 
om even een boottochtje te maken met een van mijn zus-
sen”, vertelt Jaap Vreugdenhil glimlachend. “de marine 
had leuke zeilbootjes liggen aan de Loosdrechtse plassen. 
daar is mijn liefde voor het zeilen geboren.”
en hij bleef verknocht aan het zeilen. in eerste instantie 
huurde Jaap Vreugdenhil zeilbootjes in friesland of bij 
de Loosdrechtse plassen. Later kocht hij samen met zijn 
broer zijn eerste zeilboot, een sharpie. Met een beetje 
weemoed vertelt Jaap over zijn tijd in putten, waar hun 
bootje lag, vastgebonden aan een betonnen blok. “We 
zijn een keer met de autokaart van mijn vader via het 
iJsselmeer naar het alkmaardermeer gevaren. en maar 
loeren naar kerktorens of we konden ontdekken welke 
plaats we voorbij voeren, om zo de koers te kunnen be-
palen.”
in de loop der jaren werden de boten én het vaargebied 
groter. “Mijn laatste zeilschip was een grand soleil 46.1.” 

noordzee, Waddenzee, iJsselmeer waren de wateren 
waarover Jaap en dicky Vreugdenhil veelal scheerden. 
“de laatste zeiltocht die ik heb gemaakt was met drie 
vrienden van dover naar iJmuiden. nadat we uit dover 
waren vertrokken, kregen we een stormmelding en we 
weken uit naar ramsgate. gelukkig maar, want uiteinde-
lijk werd het windkracht 8. na drie dagen werd het weer 
beter en besloten we de haven te verlaten. na drie uur 
varen kregen we weer een stormwaarschuwing. er wa-
ren echter geen goede havens in de buurt, alleen aan la-
ger wal, maar dat wilden wij niet. dus we voeren door 
naar de haven van iJmuiden en waren blij toen we daar 
in de sluis waren. het was een erg intense ervaring, die er 
mede voor heeft gezorgd dat we besloten het ‘zeilboek’ 
te sluiten”, vertelt Jaap Vreugdenhil. 
Maar wat nu? Jaap Vreugdenhil had nog wel een sloepje, 
maar wilde vaker op het water zijn. omdat dicky Vreug-
denhil wel al wat ervaring met motorjachten had, werd 
voorgesteld om in de volgende zomer een motorboot te 
huren. Maar zover kwam het niet. “in het voorjaar gingen 
wij voor een weekend naar château neercanne bij Maas-
tricht en we kwamen daarom langs Maasbracht”, zegt 
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grand soleil 
46.1

Linssen grand 
sturdy 410 ac

Linssen grand 
sturdy 500 ac 
Variotop®

s l u i s d e u r e n  d i c h t ,  Z e i l b o e k  g e s l o t e n

Jaap. “‘We komen langs Linssen yachts, zullen we even de 
snelweg afgaan?’, stelde ik voor. We werden meteen heel 
goed ontvangen bij Linssen yachts, en er lagen erg mooie 
schepen. Binnen tweeënhalf uur gingen we ‘met’ boot de 
deur weer uit”, grinnikt Vreugdenhil. 
het eerste tochtje met de Linssen grand sturdy 410 ac 
voerde van Maasbracht naar Maastricht en weer terug. 
“We hebben in de haven van Maastricht gelegen en even 
de stad bekeken. dat zou met een zeilboot al niet kun-
nen.” er ging een wereld open voor Jaap en dicky Vreug-
denhil. “een heel mooie en aantrekkelijke wereld”, vult 
de oud-zeiler aan. “het te bevaren gebied is zo immens 
groot en boeiend. prachtige landschappen: de grind gaten 
in Limburg, de weilanden in duitsland, de wijnstreken 
in frankrijk. en even een pintje pakken in een Belgisch 
stadje”, vertelt Jaap Vreugdenhil lyrisch. “Mijn advies aan 
zeilers is dan ook: wacht niet te lang met het kopen van 
een motorboot. ik had het ook vijf jaar eerder moeten 
doen, want ik wil nog zoveel vanaf die binnenwateren 
bekijken.” dicky Vreugdenhil vult aan: “het is ook veel 
gezelliger met een motorjacht. als zeiler heb je op het 
water minder contacten. ook nemen wij nu vaak de fiet-
sen mee op de boot om zo de omgeving van een haven te 
kunnen verkennen.”
Jaap en dicky Vreugdenhil genieten dus volop van de bin-
nenwateren die zij nu kunnen bevaren. Maar het is ook 
wel even wennen om met een motorjacht te varen. zo 
heb je met drukke vaarroutes te maken. “toen we de 
grand sturdy 410 hadden opgehaald, wilden we door de 
sluis van Weurt de Waal op varen. toen hoorden we door 
de marifoon: ‘Bent u dat ‘jachie’? Wilt u de Waal stroom-
opwaarts op?’, werd er gevraagd. ‘duwboot de Veerha-
ven komt eraan en grote duwbakken komen stroomaf-
waarts. ik zou maar effe wachten’, werd er geadviseerd. 
de Veerhaven kwam voorbij en ik dacht: daar ga ik ach-
teraan. Van die duwbakken heb ik geen last, ik vaar toch 

stuurboord. nou, het was net alsof er een hele fabriek 
kwam langsvaren. de hele boot danste op en neer, we 
waren net een duikeend. daar had je met zeilen veel min-
der last van, want het zeil drukt je in het water.”
Uiteindelijk hebben dicky en Jaap Vreugdenhil al meer-
dere prachtige tochten over de binnenwateren in bin-
nen- en buitenland gemaakt. “Maar de iJssel vind ik het 
mooist, vooral het gedeelte waar nog geen basaltblok-
ken liggen. zo idyllisch, met de koeien tot in het water.”
er zullen straks nog vele vaartochten volgen met de 
grand sturdy 500. gelukkig is het seizoen met een mo-
torjacht veel langer dan met een zeilboot, want ideeën 
zijn er genoeg: naar hartje Berlijn bijvoorbeeld of naar 
denemarken. “denk ook aan de geurige lavendelvelden 
in frankrijk of de akkers vol gele zonnebloemen. die kun 
je zo vanaf je motorjacht bewonderen. Vervolgens wil-
len we via de wijnfeesten naar zuid-frankrijk. daar wil-
len we de boot dan laten liggen, zodat we af en toe op 
en neer kunnen om de winter te breken.” Maar eerst is in 
nederland nog genoeg te ontdekken voor het echtpaar 
Vreugdenhil: “We willen nog naar terschelling, delfzijl, 
de kaasmarkt in alkmaar en natuurlijk putten. daar waar 
ik ben begonnen met mijn zeilbootje, vastgebonden aan 
een betonnen blok.”

Jaap Vreugdenhil (73) nam in 1968 het verpakkings-
bedrijf van zijn vader over en startte een handelsbe-
drijf in melkpoeder. in 2002 nam Jaap Vreugdenhil 
twee melkpoederfabrieken van nestlé over, waarna 
het bedrijf ook ging produceren. Vandaag de dag 
exporteert Vreugdenhil dairy foods haar producten 
naar maar liefst 110 landen. Jaap Vreugdenhil geniet 
inmiddels samen met zijn echtgenote dicky (67) 
van zijn pensioen en van de vrijheid die de water-
recreatie biedt.

grand soleil 46.1
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MARINE SERVICE
SCHULLER B.V.

• lakken in Linssen-kleurnummers

• motoren en onderdelen

• elektronica

• accessoires

• RVS-bevestigingsmateriaal

• Linssen Yachts-onderdelen

de grootste watersportzaak 

in Zuidoost-nederland.

uw gespecialiseerde 

linssen yachts parts supplier.

Linssen-specialist bij uitstek.

Kloosterstraat 29, nL-6051 JB  Maasbracht
tel: +31 (0)475 - 43 99 43 | fax: +31 (0)475 - 43 99 44
www.boatequipment.nl | info@boatequipment.nl

openingstijden
Maandag - Vrijdag 9.00 - 12.30 en van 13.00 - 18.00 uur (oktober t/m maart tot 17.00 uur geopend).

zaterdag 9.00 - 15.00 uur
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l i f e s t y l e ,  t r a v e l  &  b o a t i n g

linssen collection Weekend  midden maart
de 2014-editie van het Linssen collection Weekend is net 
achter de rug. ieder jaar in maart is dit dé gelegenheid 
om gebruikte Linssen-jachten te bekijken. onze collectie 
omvat altijd een ruime selectie van gebruikte jachten uit 
diverse bouwjaren en prijsklassen.
als u dit evenement heeft gemist, kunt u altijd nog onze 
‘online’-showroom bekijken op www.linssenyachts.com. 
ook de Linssen-jachten die bij onze dealers te koop zijn, 
staan hierop vermeld.

linssen in-Water boat shoW eind mei
op pagina 6/7 heeft u al kunnen lezen over de Linssen 
in-Water Boat show. hét moment om met het jacht 
van uw dromen te komen proefvaren en de uitstekende  
eigenschappen te ervaren.
Kom naar Maasbracht en laat u overtuigen!
de Linssen in-Water Boat show is kosteloos toegankelijk 
voor iedereen. U hoeft zich niet vooraf aan te melden. 
proefvaarten worden ter plekke ingepland. het kan zijn 
dat u dan even moet wachten tot uw jacht beschikbaar is.

linssen sea trials eind juni
heeft u altijd al eens willen weten hoe het is om op zee 
te varen? Met of zonder stabilisatoren, met een één- of 
tweemotorig schip?
dit is mogelijk tijdens onze ‘sea trials’, die wij vanuit de 
haven van Blankenberge (B) organiseren. samen met 

onze vertegenwoordiger in zeeland, Jonkers yachts, en 
onze Belgische vertegenwoordiger voor Linssen yachts 
België nodigen wij u graag uit.
heeft u interesse? neem dan direct contact op met onze 
sales-afdeling of uw lokale dealer voor een afspraak.

linssen river trials begin oktober
naast het proefvaren op zee bieden we in oktober de 
mogelijkheid tot proefvaren bij ons in Maasbracht op de 
prachtige Maas. het betreft korte tochtjes om kennis te 
maken met Linssen, watersport en varen. 
ook hiervoor kunt u meteen contact opnemen om een 
afspraak te maken.

linssen yachts boat shoW eind november
de Linssen yachts Boat show is inmiddels een begrip in 
heel botenland. alweer voor de 16e keer kunt u in onze 
showroom, collection-showroom en aanliggende hallen 
genieten van de opgestelde nieuwe en gebruikte jachten.

Moet ik Me aanMelden?
Voor het collection Weekend, de in-Water Boat show  en 
de Linssen yachts Boat show geldt dat u zich vooraf niet 
hoeft aan te melden. alleen voor de proefvaartevene-
menten in juni en oktober is dit wel het geval. neem in 
geval van twijfel contact op.

mei - december 2014
(in samenwerking met linssen yachts-partners)

kreusch Wassersport & freizeit
schweich/Moesel (d) 10 + 11.05.2014

spree Marine
Berlijn (d) 17 + 18.05.2014

linssen in-Water boat show
Maasbracht (nL) 23.05-26.05.2014

linssen proefvaren op zee
Blankenberge (B) 28.06-30.06.2014

international Boat shows & Linssen Events
hiswa te water
amsterdam (nL) 02.09-07.09.2014

southampton boat show
southampton (gB) 12.09-21.09.2014

interboot
friedrichshafen (d) 20.09-28.09.2014

linssen river trials
Maasbracht (nL) 04.10-06.10.2014

hanseboot 
hamburg (d) 25.10-02.11.2014

linssen yachts boat show 2014
Maasbracht (nL) 22.11-24.11.2014

salon nautique de paris
parijs (f) 05.12-14.12.2014

Linssen yachts neeMt JaarLiJKs deeL aan zo’n 25 grotere en KLeinere BeUrzen 
in heeL eUropa. Maar zeKer zo BeLangriJK ziJn onze in-hoUse-eVeneMenten. 
dat ziJn er JaarLiJKs Maar Liefst ViJf. noteer ze in UW agenda!

LInSSEn YachtS-BeUrzen

li
n

s
s

e
n

 m
a

g
a

z
in

e
  #

4
2

33



de
m
o

sistership

een actUeLe greep Uit het aanBod   
Van geBrUiKte LInSSEn-jachtEn

grand stUrdy 40.9 sedan
ref. nr. 60.2802.01; bouwjaar 2008
12,85 x 4,30 x 1,20 m; 1x Volvo penta d3-110, 110 pK
€ 339.000,-

cLassic stUrdy 36 ac
ref. nr. 60.2228.01; bouwjaar 1999
11.10 x 3.45 x 1.00 m; 1x Volvo penta d2-75, 75 pK
€ 342.500,-

grand stUrdy 380 sedan
ref. nr. 60.2471.03; bouwjaar 2005
11,60 x 3,85 x 1,15 m; 2x Volvo penta, 2x 75 pK
€ 262.800,-

grand stUrdy 380 ac
ref. nr. 60.2395.02; bouwjaar 2003
11,60 x 3,85 x 1,15 m; 1x Volvo penta, 100 pK
€ 252.000,-

grand stUrdy 34.9 ac
ref. nr. 60.2877.01; bouwjaar 2009
 10,70 x 3,40 x 1,00 m, 1x Volvo penta d2-75, 75 pK
€ 229.000,-

grand stUrdy 40.9 ac
ref. nr. 60.3108.01; bouwjaar 2013
12,85 x 4,30 x 1,20 m., 1x Volvo penta d3-110, 110 pK
€ 410.000,-

ex
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sistership

g e b r u i k t e  l i n s s e n - J a c h t e n

grand stUrdy 470 ac tWin
ref. nr. 60.2264.02; bouwjaar 2001
14,30 x 4,45 x 1,36 m;  2x Volvo penta taMd 41 h, 2x 145 pK
€ 375.000,-

grand stUrdy 45.9 ac
ref. nr. 60.2936.01; bouwjaar 2011
14,30 x 4,35 x 1,26 m; 2x Volvo penta, 2x 110 pK
€ 532.500,-

grand stUrdy 430 ac MarK ii
ref. nr. 60.2518.02; bouwjaar 2007
13,50 x 4,30 x 1,20 m; 2x deutz dta 44, 2x 140 pK
€ 465.000,-

grand stUrdy 430 ac
ref. nr. 60.2343.01; bouwjaar 2003
13,20 x 4,30 x 1,23 m; 2x Volvo penta 41 h, 145 pK
€ 341.500,-

grand stUrdy 410 ac
ref. nr. 60.2507.01; bouwjaar 2006
12,55 x 4,20 x 1,35 m; 1x deutz dta 44, 140 pK
€ 330.000,-

grand stUrdy 40.9 ac
ref. nr. 60.2822.01; bouwjaar 2009
12,85 x 4,30 x 1,20 m; 1x Volvo penta d3-110, 110 pK
€ 345.000,-

Kijk voor het totale aanbod op: www.gebruiktelinssen.nl

de speciale ‘linssen collection’-privileges omvatten:
• Linssen Yachts Owners Card 
•  Linssen Yachts Garantieplan 

(1 jaar garantie*) 
•  Uitstekend onderhouden jach-

ten
•  Integrale onderhoudsbeurt 

uitgevoerd

•  Levering af werf, géén aflever-
kosten

•   Professionele reiniging van in- 
en exterieur

•  Totale afleveringsinspectie
•  Uitgebreide overdracht en 

technische instructie

•  Extra support door Linssen 
yachts after sales service

(* zie voorwaarden ‘Linssen yachts ga-
rantieplan voor gebruikte jachten’)

sistership

ex
pe

ct
ed

35

li
n

s
s

e
n

 m
a

g
a

z
in

e
  #

4
1



Jersey
Guernsey

Corsica

Crete

Rodhes

Sardinia

Sicily

Faroe Islands

Shetland Islands

Caspian Sea

Lake
Ladoga

Lake Onega

Araks

Danube

Sava

Rh
ine

Irtys

Ob'

Pecora

Tigris

Ob'

Ural

Tverca

Main

Ural
Volga

Vycegda

Irtys

Karasu

Volga

Tobol

Volga

M
euse

Isim

Olt

Oka

Tigris

Don

Dnieper

Inn

Dnieper

Danube

Murat

Prypyat

Thjorsa

Volga

Duero

Po

Euphrates

Bug

Kama

Su
chona

Dnister

Loire

Tobol

Don

eli
N

Guadiana

Glam
a

A t l a n t i c
O c e a n

Norwegian Sea

Barents  Sea

North Sea

M e d i t e r r a n e a n  S e a

Mediterranean Sea

Baltic Sea

B l a c k  S e a

Bay
of

Biscay

United
Kingdom

Ukraine

T u r k e y

Tunisia

L i b y a E g y p t

Syria

Switz.

Sweden

Spain

Slovenia

Slovakia

Serbia

Montenegro

San Marino

R u s s i a

K a z a k h s t a n

Romania

Portugal

Poland

Norway

Neth.

Morocco

Monaco

Moldova

Malta

Macedonia

Lux.

Lithuania

Liech.

Lebanon

Latvia

Kuwait
Jordan

S a u d i  A r a b i a

Italy

Israel

Ireland

I r a q

I r a n

Iceland

Hungary

GreeceGibraltar

Germany

Georgia

F r a n c e

Finland

Estonia

Denmark

Czech Rep.

Cyprus

Croatia

Bulgaria

Bosnia &
Herz.

Bel.

Belarus

Azerbaijan

Austria

Armenia

Andorra

A l g e r i a

Albania

10û 20û 30û 40û 50û 60û 70û

60û

50û

40û

30û

40û30û20û10û0û

30û

40û

50û

0û10û20û30û60û

E u r o p e

500 km

750 km

1000 km

1250 km

1500 km

250 km

S

S

S

S

S

S

S

S

3

4

5

6

6

6

2
7

13

15

14

8

9

10
11

12

1

Polen

Nieuw Zeeland

Ierland

Noorwegen

Hongarije

Bulgarije

Luxemburg

Finland

Roemenië

Letland

Czech Republic

Bosnië Herzegovina

Servië

Montenegro

Oekraine

Macedonia

Griekenland

Turkije

Zweden

Zweden

Kroatië

Denemarken

Estland

Lithouwen

 

Polen

Nieuw Zeeland

Ierland

Noorwegen

Hongarije

Bulgarije

Luxemburg

Finland

Roemenië

Letland

Czech Republic

Bosnië Herzegovina

Servië

Montenegro

Oekraine

Macedonia

Griekenland

Turkije

Zweden

Zweden

Kroatië

Denemarken

Estland

Lithouwen

 Wassersport & Freizeit-
Zentrum Kreusch
Agent for South West Germany and 
Luxembourg
Am Yachthafen
D-54338 Schweich b. Trier
Tel. +49 (0)6502 - 91 30 0
boote@kreusch.de
www.kreusch.de
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 Nasta Marine SA
Distributor for Switzerland
Route du Port 21
CH-1470 Estavayer-le-Lac
Tel. +41 (0)26 - 663 26 26
info@nastamarine.ch
www.nastamarine.ch
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 Fredy Blust GmbH Yachten
Agent for for Lake Constance, CH, 
A and D
Friedrichshafenstrasse, Postfach 311
CH-8590 Romanshorn
Tel. +41 (0)71 - 463 55 22
info@blust.ch
www.blust.ch
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Cantal Marine d.o.o.
Distributor for Slovenia, Croatia, Bos-
nia/Herzegovina, Serbia, Macedonia 
and Montenegro
Ulica Jožeta Jame 14
SI-1000 Ljubljana
Tel. +386 - 1 510 63 90
info@cantal-marine.si
www.cantal-marine.si
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 Proficon Marine
Distributor for Finland
Keilaranta 16
FIN-02150 Espoo
Tel. +358 (0)9-25 10 87 00
info@proficon.fi
www.proficonmarine.fi

Polen

Nieuw Zeeland

Ierland

Noorwegen

Hongarije

Bulgarije

Luxemburg

Finland

Roemenië

Letland

Czech Republic

Bosnië Herzegovina

Servië

Montenegro

Oekraine

Macedonia

Griekenland

Turkije

Zweden

Zweden

Kroatië

Denemarken

Estland

Lithouwen

 Thor R. Nilsen AS
Distributor for Norway
Skjerkøyveien 54
N-3960 Stathelle
Tel. +47 35 96 87 50
firmapost@trn.no
www.trn.no
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Prestige Yachts
Distributor for Russia, Latvia, 
Estonia, Lithuania and Ukraine
13 2-nd Zvenigorodskaya Str.
RUS-123022 Moskou
Tel. +7-495-780-4444
www.p-y.ru
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 Linssen Yachts B.V.
Brouwersstraat 17
NL-6051 AA  Maasbracht
Tel.: +31 (0)475-43 99 99
info@linssenyachts.com
www.linssenyachts.com
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 Kempers Watersport
Agent for the Randstad
Kudelstaartseweg 226
NL-1433 GR  Kudelstaart
Tel. +31 (0)297 - 385 385
kudelstaart@kemperswatersport.nl
www.kemperswatersport.nl 

Polen

Nieuw Zeeland

Ierland

Noorwegen

Hongarije

Bulgarije

Luxemburg

Finland

Roemenië

Letland

Czech Republic

Bosnië Herzegovina

Servië

Montenegro

Oekraine

Macedonia

Griekenland

Turkije

Zweden

Zweden

Kroatië

Denemarken

Estland

Lithouwen

 Jonkers Yachts
Agent for Zeeland
Haven Kloosternol 1
NL-4322 AK  Scharendijke
Tel. +31 (0)111 - 67 33 30
info@jonkers.org
www.jonkers.org 
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 Linssen Yachts Belgium
Agent for Belgium
Kriekenstraat 36
BE-2520  Ranst
Tel. +32 (0)475-65 34 26
luc.carael@linssenyachtsbelgium.be
www.linssenyachtsbelgium.be
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 Boat Showrooms of London
Agent for UK
Shepperton Marina Ltd, Felix Lane,
Shepperton Middlesex TW17 8NS
Tel. +44 (0)1932 260 260
linssensales@boatshowrooms.com
www.boatshowrooms.com 
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 Linssen France
Agent for France
Port de Plaisance
F-89000 Auxerre
Tél : +33 (0)386 46 96 77
linssen@aquarelle-france.fr
www.aquarelle-france.fr
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 Hennings Yacht-Vertrieb
Agent for North West Germany
An der Alten Werft
Postfach 1333
D-26853  Papenburg / Ems
Tel. +49 (0)4961 - 91 920
info@hennings-yachtvertrieb.de
www.hennings-yachtvertrieb.de 
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 Spree Marine GmbH
Agent for North East Germany
Grunauerstrasse 3
D-12557  Berlin
Tel. +49 (0)30 - 65 66 08 3
info@spreemarine.de
www.spreemarine.de

S

Linssen Yachts B.V.

Linssen Sales Centre

O�cial Service Point

Linssen Yachts B.V.
Brouwersstraat 17, postbus 7172, nL-6050 ad Maasbracht

tel. +31(0)475-43 99 99, fax +31(0)475-43 99 90
info@linssenyachts.com

www.linssenyachts.com

“...betrouwbare Linssen Yachts sales- & 
servicepartners aan Europese wateren...”


