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we take yoUr PL e a sUre serioUsLy

yvonne Linssen

Linssen Yachts B.V.,  +31 (0)475 439 999 | www.linssenyachts.com
Brouwersstraat 17, NL-6051 AA  Maasbracht - the Netherlands

Helaas is het vaarseizoen alweer ten einde. Gelukkig hebben we nog een mooie 
septembermaand gehad, dat maakte de grillige zomer nog een beetje goed. 
Wij zijn zoals gepland gaan varen, niet met onze ‘Henri Mer’ waarover ik u in de 
vorige uitgave vertelde, nee, die is vlak voor de gereeddatum toch nog verkocht. Tot 
groot ongenoegen van man en kinderen, kan ik u vertellen, ze waren allemaal boos 
op me. Maar ja, ‘de zaken gaan nu eenmaal voor het meisje’… en dus werd ‘Henri 
Mer’ nu de ‘Katharina’. We zijn haar nog een aantal keer tegengekomen met een 
gelukkige eigenaar aan boord. En we pinkten een traantje weg. 

Maar, niet te lang getreurd, we zijn toch gaan varen, met de ‘Amulette’, een 
prachtige 43.9 AC. En wat hebben we genoten! Mathijs en Sophie vragen nu nog 
steeds wanneer we weer gaan varen. 
Het was zelfs zo fijn dat we na de eerste week, samen met vrienden die aan boord 
van een 30.9 AC zaten, besloten om nóg twee weken te gaan. Voor onze vrienden 
overigens de eerste vaarervaring met een Linssen. Gelukkig is het watersportvirus 
overgesprongen en hopelijk volgen nog meer mooie vakanties aan boord. 

We hebben een mooie tocht over de Zuid-Willemsvaart gemaakt en uiteraard over 
onze eigen Maas. Voor de kinderen was het hoogtepunt echter toch het ‘strand’. Een 
zandstrand in een van de vele grindgaten hier in de Maasplassen. Het anker uit en 
heerlijk genieten maar. Eigenlijk moet ik dat helemaal niet verklappen, want dan ligt 
u daar volgend jaar ook allemaal. Maar het blijft een mooi stukje Limburgs water. En 
bij mooi weer is het net zo mooi als de Franse kust. Maar 
dan gewoon bijna in onze achtertuin. 

Kunt u het zich voorstellen: mooi weer, zand, water, BBQ, 
eigen boot, wijntje erbij. Vrienden. Kortom: genieten! Dat is 
toch waar het leven om draait! 
Mijn conclusie: de watersport is echt voor iedereen. Zeilen, 
snel varen, motorboten, surfen, duiken of SUP-pen. 
Waterskiën, jetskiën of zwemmen. Voor jong en oud, alleen 
of met zijn tweeën of met een gezin. Ik ken geen enkele 
andere hobby waarvan je op deze manier met het hele 
gezin kunt genieten. 

Van de omgeving, van de boot, van een gezelschapsspelletje, van een glas wijn, van 
een ontbijtje maar vooral ook van elkaar! 

Ik hoop al uw vaarverhalen weer te horen op de aankomende Linssen Yachts Boat 
Show. Tot dan! 

e D i t o r i a L
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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.

© CopYRighT
Overname van redactionele artikelen, illus-
traties of fotomateriaal is uitsluitend toe-
gestaan na overleg met de uitgever. De il-
lustraties tonen mogelijk bepaalde functies 
en uitvoeringselementen die geen onderdeel 
vormen van de standaarduitrusting. Raad-
pleeg altijd de uitrustingstabellen en -speci-
ficaties 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 feitelijk ge-
varen trajecten.
Elke eigenaar/schipper/kapitein is uitsluitend 
zelf verantwoordelijk voor door hem aange-
stuurde bestemmingen of gekozen waterwe-
gen, voor de integrale voor bereiding en zijn 
bemanning. Noch Linssen 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 verant-
woordelijk voor een gekozen reisdoel.
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al weer voor de 18e keer bent u welkom voor de Linssen Yachts Boat show in 
november naar Maasbracht. Toen we in 1999 ter gelegenheid van het 50-jarig ju-
bileum met de open dagen begonnen, hadden we niet kunnen bevroeden dat het 
jaarlijkse evenement zo’n succes zou worden.
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Stop dreaming: Start Boating Event

linssen Yachts

boat show

linssen yachts Boat Show:
18 - 19 - 20 - 21 november 2016

uitnodiging
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Linssen Yachts staat bekend om zijn tijdloze en her-
kenbare motorjachten. In de loop van de jaren zijn er 
regelmatig nieuwe modellen op de markt gekomen 
en worden modelseries uitgebreid, maar kenmerken 
als consistentie, waardevastheid, niet-modegevoelig-
heid, service, traditie en familiegevoel zijn ingebak-
ken in het DNA van iedere Linssen.

Ook tijdens de Boat Show van dit jaar presenteren we 
weer onze nieuwe ontwikkelingen en laten we u een 
doorsnede uit ons modellenprogramma zien.

BeNt u NIeuw IN De wAtersport? 
Dan is misschien de compacte Grand Sturdy 290, de 
Grand Sturdy 350 of de Classic Sturdy 32 iets voor 
u. Bijzonder complete jachten, maar met circa 10 x 
3,40 m toch overzichtelijk en gemakkelijk te handlen. 
Afhankelijk van de uitvoering Sedan (met open kuip) of 
AC (met achterkajuit) heeft u twee of vier vaste slaap-
plaatsen.

GrAND sturDY 410
Zoekt u meer ruimte, dan is een Grand Sturdy 410, 
met grote salon, dinette en pantry, drie kajuiten, twee 
toiletten en twee douches misschien iets voor u. Met 
afmetingen van 12,85 x 4,30 m het best doordachte 
en ingedeelde jacht in zijn klasse.

U kunt deze - en andere jachten - in onze showroom 
bekijken:
• Grand Sturdy 290 AC 
• Grand Sturdy 290 Sedan
• Grand Sturdy 350 AC
• Grand Sturdy 350 Sedan
• Grand Sturdy 410 AC
• Grand Sturdy 410 Sedan
• Grand Sturdy 470 AC
• Grand Sturdy 470 Sedan Wheelhouse

Daarnaast hebben we in onze Collection-showroom 
verschillende gebruikte Linssen-jachten van verschil-
lende lengtesegmenten opgesteld. Zo hebben we 
onder andere:
• Grand Sturdy 25.9 SCF
• Grand Sturdy 29.9 AC en Sedan
• Classic Sturdy 32 Sedan
• Grand Sturdy 40.9 AC en Sedan
• Grand Sturdy 430 AC
• Grand Sturdy 470 AC
• Grand Sturdy 45.9 AC
• Range Cruiser 450 Sedan Wheelhouse
• Grand Sturdy 470 AC
• Grand Sturdy 500 AC Variotop®
Zie pagina 42 voor het totale aanbod van gebruikte 
Linssen-jachten.

GrAND sturDY 500 AC VArIotop®
Het icoon van Linssen Yachts sinds 1996, de Grand 
Sturdy 500 AC Variotop®, heeft inmiddels al diverse 
upgrades gekregen en is tot op de dag van vandaag 
een uniek jacht. 
Op dit moment wordt dit jacht volledig opnieuw ont-
wikkeld, waarbij rompvorm, machinekamerinrichting, 
technische installaties en het volledige interieur zijn 
vernieuwd. Door de knikspantromp ontstaat er een 
bijzonder ruim interieur met een optimaal ingedeelde 
lay-out. Tijdens de Boat Show van dit jaar zullen we 
de stand van zaken laten zien door middel van artist’s 
impressions en mock ups van het interieur (zie pagina 
20/21).

Tijdens de Linssen Yachts Boat Show in 2017 zal de 
nieuwe Grand Sturdy 500 AC Variotop® gepresenteerd 
worden. 
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DAtA:
vrijdag  18-11-2016
  15.00 - 20.00 uur; 

aanmelden noodzakelijk

zaterdag 19-11-2016
zondag 20-11-2016
maandag 21-11-2016
  dagelijks van 10.00-16.00 uur;  

aanmelden is niet nodig

Kom NAAr mAAsBrACht Voor De LINsseN YAChts BoAt show 2016

10 jAAr LINsseN BoAtING hoLIDAYs®
In 2006 werd het internationale charternetwerk van 
Linssen Boating Holidays opgericht, dat sindsdien een 
gestage groei kent. Inmiddels kunt u bij maar liefst 
vijftien zelfstandige partners met in totaal vijfenze-
ventig Linssen-jachten in tien landen een Linssen-
motorjacht huren om door de mooiste Europese 
watersportgebieden te varen, waarbij u kunt profite-
ren van de topservice en de aantrekkelijke kortingen 
en voordelen die het Linssen Boating Holidays®-
netwerk u biedt. 

Van wijnproeven in de Bourgogne tot eilandhoppen in 
Kroatië, van het verkennen van de Engelse en Schotse 
cultuur tot genieten van de Venetiaanse gastronomie, 
van de diversiteit die de Saar en Moezel, de Oostzee 

en de Berlijnse regio te bieden hebben tot 
het imposante natuurschoon van Finland. Van de pure 
Zwitserse meren tot de Belgische gastvrijheid. Van 
het Nederlandse watersportparadijs Friesland tot het 
mooie Zeeland en Belgisch en Nederlands Limburg. 
U heeft het voor het zeggen…!

Ervaar deze unieke bestemmingen aan boord van 
uw ‘eigen’ Linssen-motorjacht. Kwaliteit staat bij ons 
hoog in het vaandel. Mede door de kleinschaligheid 
van onze zelfstandige partners kan dit gewaarborgd 
worden. 
Persoonlijke aandacht is onze troef!

www.rentalinssen.com

juBILeumACtIe
Boek tijdens de Linssen Yachts Boat Show bij één van de LBH-partners 
uw vaarvakantie voor 2017 en ontvang 10% jubileumkorting*

*  korting geldt niet in combinatie met andere kortingen of acties en kan 
niet worden ingewisseld voor contanten.

10%
jubileum-

korting

LINsseN CoLLeCtIoN
•	Gebruikte	Linssen-jachten

LINsseN BoAtING hoLIDAYs®
•	 	Ontdek	waar	u	een	Linssen	kunt	

charteren.

* voor uw bezoek aan de Linssen 
‘start Boating’-middag (van 15.00 
- 20.00 uur) is aanmelding noodza-
kelijk. vul bijgaande antwoordkaart 
in of ga naar www.linssenyachts.
com/startboating

stop DreAmING: stArt BoAtING eVeNt
speciale informatiemiddag voor de starten-
de ‘boater’ en de charterinvesteerder. 

kijk op www.linssenyachts.com/startboa-
ting voor meer informatie en schrijf u van-
daag nog in.

DAtum:  VrIjDAG 18 NoVemBer
tIjD:  15.00 - 20.00 uur
INfo:  www.LINsseNYAChts.Com/

stArtBoAtING
AANmeLDeN NooDzAKeLIjK

®
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De diep verankerde positie van Linssen Yachts in de 
markt van stalen motorjachten is een resultante van 
bijna 70 jaar traditie, vakmanschap en betrouwbaar-
heid. ‘Linssen Yachts – Since 1949’ staat voor kwali-
teit en herkenbaarheid. Een Linssen is voor de honder-
den gelukkige eigenaars een waardebestendig¹* bezit. 
Bovendien weten zij zich verzekerd van het unieke 
netwerk van Linssen-vertegenwoordigers en erkende 
service-stations in vele Europese landen.

Linssen is onbetwist specialist in het segment van 
waterverplaatsers van 8 tot 15 m lengte. Met een 
reeks innovatieve maatregelen, investeringen en 
noeste arbeid in de afgelopen decennia heeft de fami-
lie Linssen stelselmatig gewerkt aan het bevestigen 
van deze positie: in-house ontwikkelen, alle vakdisci-
plines integraal zelf beheersen, zich niet laten leiden 
door modegrillen, en efficiënt en kwalitatief hoog-
waardig produceren door middel van het befaamde 
Linssen Logicam®-productieproces… 

LINsseN reseArCh & DeVeLopmeNt CeNtre
Linssen Yachts ontwikkelt en 
investeert permanent. Aan 
deze consistente filosofie is 
niets veranderd! Integendeel! 
Zo wordt er op dit moment 
substantieel geïnvesteerd in 
het gecentraliseerde Linssen 
Research & Development 
Centre van meer dan 1000 m², 
gelegen aan de Kokstraat in 
Maasbracht.

In het continue productinnovatieproces worden, naast 
nieuwe modellijnen, ook baanbrekende 
nieuwe technologieën en componenten 
ontwikkeld. Zoals geavanceerde klimaat-
beheersings- en tenderliftsystemen of 
het Linssen ‘Centerline Traffic’-concept, 
om maar enkele van de uitdagingen te 
noemen die het ontwikkelingsteam is 
aangegaan.  Voor de jachtchartersector 
worden opzienbarende nieuwe voort-
stuwingsconfiguraties ontwikkeld.

8 NIeuwe moDeLLeN IN 2017
In het komende modeljaar worden maar liefst acht 
nieuwe modellen gepresenteerd, gevolgd door meer-
dere nieuwe modellen en varianten in de komende 
jaren. Het ambitieuze [ Mission 2020 ]-programma 
is in volle gang om u, zoals u dat van Linssen gewend 
bent, ook in een snel veranderende wereld in de toe-
komst adequaat te kunnen bedienen. 

[ Mission 2020 ] wordt geleid door 
Ed Houben. Ed is met ingang van 
27 september toegetreden tot het 
directieteam in de rol van algemeen 
directeur. Met meer dan twintig 
jaar ervaring binnen de Linssen-
organisatie heeft Ed vrijwel alle 
disciplines doorlopen en kent hij de 
onderneming als geen ander. Na de 
succesvolle afronding van het productie-innovatiepro-
ces²* van de afgelopen jaren ligt bij [ Mission 2020 ] 
het accent op baanbrekende productontwikkeling.

Onze slogan ‘We take your pleasure seriously!’ is meer 
van toepassing dan ooit! Linssen staat voor innova-
tie, betrouwbaarheid, uitstekende kwaliteit, gezonde 
prijs-kwaliteitverhouding, waardebestendigheid, een 
uitstekend servicenetwerk in Europa en lid worden van 
de grote Linssen-familie! 

“If you buy a Linssen a lot more comes with the deal!” 

Uw familie Linssen
Maasbracht, September 2016

LINsseN YAChts - sINCe 1949...

[ Mission 2020 ]
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¹*  Onafhankelijk accountantsonderzoek d.d. 20 november 2015
²*  45.000 m² werfhallen op drie locaties, waaronder de 

markante Logicam I & II productiefaciliteiten aan de 
Brouwersstraat in Maasbracht en de hightech-meubelfabriek 
aan de Edisonweg in Echt. ‘The Linssen Factory Experience’: 
http://www.linssenyachts.com/nl/werf-en-showroom/lins-
sen-factory-experience-nl.html 

LINSSEN YACHTS ONTWIKKELT EN INVESTEERT PERMANENT.  
AAN DEZE CONSISTENTE FILOSOFIE IS NIETS VERANDERD!

LINsseN serVICe poINts’-NetwerK
Ook een onderdeel uit dit programma is het 
verder uitrollen van ons netwerk van ‘Linssen 
Service Points’: lokale partners, getraind door 
onze specialisten, die u in overleg met de werf 
een vergelijkbaar dienstenpakket kunnen aan-
bieden zoals wij dat op de werf doen. 
Onderhoud, uitbreiding van uw bestaande uit-
rusting, een refit of gewoon het beantwoorden 
van die ene belangrijke vraag die u over uw 
schip heeft, behoren zo ook lokaal bij u in de 
regio tot de mogelijkheden. Zo kan de almaar 
groeiende vloot Linssen-schepen die inmiddels 
de 2500 eenheden al gepasseerd is, vakkundig 
worden onderhouden.
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Met de introductie van de eerste schepen in de 
‘9’-series in 2004 heeft Linssen Yachts een nieuwe 
standaard gecreëerd binnen de bestaande parameters 
van de internationale jachtbouw. De nieuwe model-
reeks van Linssen is opmerkelijk succesvol gebleken in 
vrijwel alle Europese watersportmarkten. De nieuwe 
Grand Sturdy-serie is nog altijd gebaseerd op de 
basis van toen, maar uiteraard doorontwikkeld naar 
de nieuwste stand van techniek en constructie. Wat 
maakt een Linssen zo aantrekkelijk?

fuNCtIoNeeL oNtwerp
Allereerst is er het functionele ontwerp. De volle 
(knikspant) rompvorm, het nieuwe onderwaterschip, 
inclusief de kiel- en roerconstructie, en het dek-
ontwerp bieden de eigenaar van een Linssen belang-
rijke voordelen:

• Opmerkelijke (aanvangs)stabiliteit
• Uitstekend ‘ruw-water-gedrag’
•  Koersstabiliteit door de kiel- en roerconfiguratie, dus 

‘rust aan het stuurwiel’ bij alle snelheden
• Manoeuvreerbaarheid in het algemeen
•  Manoeuvreerbaarheid achterwaarts, ook tegen de 

draairichting van de schroef in. Dankzij de combinatie 
van de romp-, kiel-, roervorm en roerbalansverhou-
ding is de wateraanstroming op het roer zo effectief 
dat het roer vanaf een snelheid van circa 1,5 knopen 
het wieleffect van de propeller nagenoeg elimineert.

• Laag vrijboord
• Brede gangboorden
•  Stijve constructie waardoor trillingen en geluid in de 

kiem worden gesmoord

• Overzicht vanuit stuurstand 
• Bereikbaarheid bolders
• Veilige houvast
• Toegang tot zwemplateau
• Geringe niveauverschillen (speciaal Sedan-versie) 
•  Grote bergruimte onder kuipdek (alleen Sedan-

versie)
•  Comfortabele hekdeur (sedan)
• Robuuste kabelaring-stootrand rondom romp
• Klapbaar windscherm (alleen AC-versie)
•  Cabrioletkap boven stuurstand/achterdek (alleen 

AC-versie)
•  Doordacht technisch ontwerp van de machinekamer; 

de weerspiegeling van 67 jaar scheepsbouwervaring! 
• Onderhoudsvriendelijke toegang tot alle aggregaten
•  De indeling van de machinekamer is zorgvuldig uit-

gebalanceerd, waardoor het schip juist getrimd is 
in langs- en dwarsscheepse richting. Zelfs bij hoge 
toerentallen is de achterwaartse vertrimming van de 
romp te verwaarlozen.

•  En last but not least: het elegante, klassieke en tijd-
loze ontwerp is een garantie voor waardevastheid.

Op de tweede plaats leidt het integrale kwaliteits-
beleid van Linssen Yachts tot met afstand de beste 
symbiose in haar segment en tot een ver doorge-
voerde standaardisatie van componentenselectie, in-
house detailontwikkelingen en modulaire productie-
processen.

het eLeGANte, KLAssIeKe eN tIjDLoze oNtwerp VAN eeN LINsseN 
Is eeN GArANtIe Voor wAArDeVAstheID.

LINsseN YAChts - sINCe 1949...

[ Mission 2020 ]
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 Voor elk model ontwikkelt Linssen de optimale voortstu-
wingsconfiguratie (compositie van motor(en), schroefas-
systemen, brandstofsystemen, elektrische installaties, 
motorkoeling en -uitlaatsystemen, roer- en besturing). 

De watergesmeerde schroefasinstallatie met homokineti-
sche koppeling en stuwdruklager draagt, in combinatie met 
een 4-blads scheepsschroef, in belangrijke mate bij aan 
een zeer stil en trillingsarm schip.

De rvs Linssen-kikkers zijn uitgevoerd naar eigen Linssen-
ontwerp. Fraai strak design en functioneel door de inge-
nieuze ‘antischuur’-constructie; de lijnen worden zo geleid 
(afgezien van extreme hoeken) dat zij de lak niet kunnen 
beschadigen. 

De bolders, de handrelingen en de rondom lopende zee-
reling zijn door middel van een sterke verlijming gemon-
teerd op massieve rvs assen die volledig afgelast aan dek 
c.q. aan de verschansing zijn verbonden. Het resultaat is 
een gave begrenzing van het afgelakte schip en het gepo-
lijst rvs. 

Een markant voorbeeld van in-house ontwikkeling en innovatie is 
het gepatenteerde FIS, dat staat voor ‘Floor Integrated System®’. 
Het betreft een revolutionair systeem voor het installeren van 
alle leidingwerk. Tijdens de bouw van het stalen casco worden alle 
vloerdragers in de vorm van ingenieuze frames geheel buiten het 
schip geprefabriceerd. Hierin bevinden zich geïntegreerde kanalen 
en goten, waarin de eveneens geprefabriceerde kabelbomen en de 
leidingen worden gelegd. 
Bedrading en leidingen worden vrijwel niet onderbroken en hebben 
derhalve geen overbodige koppelingen. Het systeem is daardoor 
flexibel, ongevoelig voor trillingen en torsie en minder vorstgevoelig.

CompoNeNteN eN proCesseN

Door de zorgvuldige samenstelling en interactie van al 
deze belangrijke delen is een Linssen buitengewoon stil en 
zuinig en het brandstofverbruik uitermate gering. 
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 De container voor de ankerketting in de piek van het schip 
wordt naar eigen ontwerp exclusief voor Linssen vervaar-
digd van een ijzer(!)sterk kunststof. Onverwoestbaar en 
schoon.

Het grootste deel van alle technische componenten 
(motor(en), brandstof-, water- en vuilwatertanks (exclusie-
ve Linssen-producten), boiler, accumodules, pompmodules, 
elektrische modules) worden vóór de montage in het schip 
voorzien van leidingen, slangen en/of bedrading. 

De elegante masten worden volledig in aluminium 
gebouwd in grote series. Elk detail aan de mast is fraai 
afgerond en daardoor zeer onderhoudsvriendelijk. Het 
geheel is afgewerkt met een dure, zeer hoogwaardige, 
praktisch onverwoestbare poedercoating.

De fundatie van het windscherm en de schuifgeleiding van 
het ingangsschuifluik (alleen AC-versie) zijn evenals het 
zwemplateau geheel in rvs uitgevoerd. Bij een eventuele 
beschadiging van deze rvs componenten zal er geen roest-
spoortje ontstaan.

Het zwemplateau, geheel van rvs, is een seriematig 
geprefabriceerde module. Alle bewerkingen en boringen 
zijn vooraf gedaan, zodat na de conservering van het jacht 
alleen nog alle componenten hoeven te worden geassem-
bleerd. Hierdoor is eveneens een hoogwaardige afwerking 
gegarandeerd.

CompoNeNteN eN proCesseN

[ Mission 2020 ]
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Last but not least is er het comfort van het interieur-
ontwerp en de luxe van het interieurdesign, waarmee 
de schepen enerzijds zeer gebruiks- en onderhouds-
vriendelijk zijn en zich anderzijds subtiel weten te 
onderscheiden van ‘de grote massa’…

• Opmerkelijk ruime compartimenten
• Aparte, ruime douche in alle modellen
• Dus ook aparte toiletruimten
• Geringe niveauverschillen (speciaal Sedan-versie )
•  Gemakkelijke machinekamertoegang via scharnie-

rend luik met gasdrukveer
• ‘Easy Sleep Convert System’ (2 extra slaapplaatsen)
•  Praktische laden en kasten
• ‘Kelder’-ruimte (geldt niet voor de 290)
•  Stijlvol design-interieur door gepatenteerd Linssen 

FPS® (‘Floating Panel System’)
•  Rustig interieur met keuken, dinette, salonbank, 

side-meubels zo veel mogelijk op één niveau
• Elegante schaduwkaders in het interieur
•  Neutraal interieur dat past bij een moderne of 

klassieke interieurdecoratie
•  Echt lederen zitmeubelbekleding
•  Origineel Corian keukenblad
•  Neutrale, eenvoudig schoon te houden chroom/rvs 

interieurbeslagen en verlichtingsarmaturen

INterIeuroNtwerp eN -DesIGN

joNG eN ouD
Bij een analyse van onze clientèle valt 
op dat een Linssen zeer geliefd is bij 
‘senioren’, die voorheen ofwel een zeil-
jacht hadden ofwel een (veel) groter 
en/of sneller motorjacht (en die het 
brandstofverbruik echt niet meer leuk 
vonden...). 
Maar de schepen zijn net zo populair 
bij ‘junioren’, heel vaak jonge gezinnen, 
die perfect kunnen reizen en leven aan 
boord van de ruime en efficiënt inge-
deelde schepen. Hiermee heeft Linssen 
Yachts bewezen dat concept en ont-
werp appelleren aan jong en oud.
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AL 67 jAAr LANG streeft LINsseN YAChts er 
NAAr om hAAr opDrAChtGeVers optImAAL te 
BeDIeNeN eN mAxImALe wAArDe Voor huN GeLD 
te BIeDeN, Door eeN CoNsIsteNt BeLeID eN 
suBstANtIëLe INVesterINGeN. met De huIDIGe 
LINsseN GrAND sturDY-moDeLLeN tILt LINsseN 
DIt streVeN NAAr eeN IN De NeDerLANDse 
jAChtBouw oNGeKeND NIVeAu. 

oVer orGANIsereN eN ImproVIsereN…
Het begrip ‘standaardisatie’ heeft misschien een iet-
wat ‘negatieve’ ondertoon. In elk geval weten wij zeker 
dat onze geachte concurrentie dit begrip in verband 
met Linssen Yachts zéér bewust in een verkeerd per-
spectief plaatst. Dit is een zwaktebod en wij leggen 
graag uit waarom.
Ook een automobiel in het top-segment is ‘gestan-
daardiseerd’.

•  Dit kan en moet bij een bepaalde schaalgrootte. 
Linssen bouwt een relatief groot aantal schepen 
door middel van een in de hele wereld UNIEK flow-
proces: Logicam.

•  Alleen zo kan men zeer ver gaan met detailont-
wikkelingen en geprefabriceerde componenten. 
Elk nieuw model is, alvorens het in productie gaat 
‘excellent ge-engineerd’. Modulebouw waarbij in 
het proces stappen zijn geprogrammeerd waarin 
de modules vóór de inbouw of montage in het schip 
beoordeeld en getest worden. Deze werkwijze heeft 
een enorm kwaliteitsvoordeel. 

•  Alleen zo kan men een uitstekende basis creëren 
voor optimale uitwisselbaarheid van componenten. 
Bij Linssen gaat dit zo ver dat zelfs een rvs reling of 
meubelonderdelen zonder meer te vervangen zijn. 

•  Verregaande standaardisatie maakt een betrouw-
bare storingsdiagnose mogelijk. Een fijn gevoel wan-
neer een schip onderweg is naar een verre bestem-
ming!

serIeproDuCtIe
het proCes BIj LINsseN

[ Mission 2020 ]

l i n s s e n  Maga zine  # 4 8

16



•  Alleen zo kan men door een groot inkoopvolume 
de beste materialen selecteren, zoals echt lederen 
bekleding, Corian, Amerikaans kersenhout, hoog-
waardige vloeren, Corus-staal, kostbare conserve-
rings- en laksystemen, rvs-beslag enz.

•  Alleen zo kan men concurrerende prijscalculaties 
realiseren. Aldus vormt het schaalvoordeel niet 
alleen op kwalitatief niveau een belangrijke toe-
gevoegde waarde voor de klant.

stANDAArDIsAtIe Versus fLexIBILIteIt
‘Standaardisatie’ moet dus niet verward wordt met 
‘niet (?) flexibel zijn’ van een organisatie. 
Linssen Yachts heeft georganiseerde processen. 
Professionele orderintake, het vastleggen van dead-
lines en het beheersen van de enorme informatiever-
takking, die na het administratief verwerken van een 
specificatie op gang komt, zijn tekenen van kwaliteit 
en betrouwbaarheid. 

‘Flexibiliteit’ (lees: ‘improvisatie’?!) zal onherroepelijk 
tot onduidelijkheden, kwaliteitsconcessies en proble-
men leiden.

Linssen Yachts is niet ‘onflexibel’. Bij Linssen Yachts 
kan alles. Alleen – even – niet wanneer een order 
‘bevroren’ is. Ná de gereedmelding van een schip is het 
zeer wel mogelijk om componenten aan te brengen 
of te modificeren indien een specifieke wens van de 
opdrachtgever dit vereist. Elk weldenkend mens zal 
begrijpen dat ingrijpen tijdens een lopend proces nooit 
het eindresultaat ten goede zal komen. De concurren-
tie zou er beter aan doen de energie te besteden aan 
de interne processen…

het resuLtAAt VAN het LINsseN-proCes Is:
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elvira en Patrick zeggen ‘ja’ op een 

Linssen range crUiser

het aanzoek was na negen jaar verkering nuchter en gewoontjes, maar het 
uiteindelijke ja-woord klonk daarentegen heel romantisch in de open kuip van een 
Linssen-jacht. elvira en patrick Loth uit het duitse Bad hönnigen stapten in het 
friese grou letterlijk in het huwelijksbootje.

Tekst: Gabi de Graaf-Weerts, foto‘s: Patrick Loth
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4 september 2015. Donkere luchten hangen boven 
de Friese wateren. De regenbuien wisselen elkaar af. 
Echter, precies op het moment suprême zijn de weer-
goden Elvira en Patrick Loth goed gezind. “Het was 
ongelooflijk, we hadden alleen nog maar regen gehad 
die ochtend, maar juist tijdens de huwelijksvoltrek-
king was het droog”, vertelt Patrick. Met de familie op 
het terras van hotel-restaurant Oostergoo in Grou en 
het gelukkige stel op zijn Linssen Range Cruiser 430 
Sedan Wheelhouse ‘Balu’ voert de huwelijksambte-
naar het woord. Speciaal voor de gelegenheid heeft 
de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand 
haar spreekgestoelte verhuisd naar de kuip van de 
Range Cruiser, waar het publiek vanaf het terras goed 
zicht op heeft. Een bijzondere locatie. Met Elvira in een 
prachtige crème-witte jurk, Patrick in een driedelig 
antraciet pak én met zowaar een waterig zonnetje aan 
de hemel is het plaatje compleet en wordt een duidelijk 
‘ja’ uitgesproken. 

Al bijna hun leven lang kennen Elvira en Patrick elkaar. 
Op afstand, want zoals ze het zelf zeggen: “Tijdens 
kermisdagen in het dorp stonden we altijd aan ver-
schillende tafels.” Maar op een dag, zo’n tien jaar 
geleden, zagen ze elkaar pas echt. “Ineens schoot 
Cupido van boven uit een boom raak”, zegt Elvira, 
wijzend naar haar hart. “Als je die ochtend tegen mij 
had gezegd: je komt vanmiddag met Patrick thuis… 
Quatsch!” Maar het gebeurde toch. 

Echter, het uiteindelijke huwelijksaanzoek liet maar 
op zich wachten. Negen jaar, om precies te zijn. “Ja, 

dat aanzoek was wel een beetje onromantisch”, geeft 
Patrick toe. “Eigenlijk wilde ik niet trouwen”, verklaart 
Elvira. Maar Patricks moeder bleef aandringen en ook 
opa deed jarenlang een duit in het zakje. “Toen opa 
overleed, was het alsof ik van boven een signaal kreeg. 
Och, zullen we dan toch maar trouwen, heb ik toen 
gezegd.”
Dus moest er een bruiloft geregeld worden. “Maar 
thuis in Bad Hönnigen trouwen, wilde ik niet. Ik wenste 
het klein te houden, met alleen familie erbij”, vertelt 
Patrick. En hij dacht meteen aan het hotel waar hij had 
overnacht na het kopen van zijn huidige Linssen Range 
Cruiser bij Hennings Yacht-Vertrieb in het Duitse 
Papenburg. “Hotel Oostergoo in Grou, een mooie loca-
tie direct aan het water. Daar wil ik trouwen, dacht ik.” 
En natuurlijk hoorde zijn tweede grote liefde daar ook 
bij te zijn: zijn Linssen Range Cruiser. 

Op 4 september 2015 is het dan eindelijk zover. Het ja-
woord wordt uitgesproken en het feest kan beginnen. 
Natuurlijk ook weer op het water. Een robuust plat-
bodem zeilschip vaart het gezelschap door Friesland. 
Onderin in het ruim klinken accordeonklanken en 
scheepsliederen. Buiten klettert de regen alweer op 
het dek. De ene bui na de andere teistert Friesland. 
“Maar het weer heeft ons er niet onder gekregen”, 
zegt Elvira lachend. En helemaal op het eind van de 
rondvaart krijgt het bruidspaar zomaar nog een extra 
cadeautje. De regen stopt, de zon breekt door en aan 
de hemel verschijnt een prachtige regenboog. “Zo’n 
mooie regenboog heeft niemand op zijn bruiloft!”
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De ‘Linssen 500’, zoals dit schip in de markt vaak 
genoemd wordt, staat bekend als een uniek, exclusief, 
tijdloos, waardevast schip. Steevast horen we van de 
trotse bezitters dat mensen omkijken als ze voorbij-
varen, en vele bezichtigingen worden voor ons met 
volle overtuiging door hen gedaan. 

Het productontwikkelingsteam van Linssen Yachts 
heeft enige tijd geleden aan Anne Elsinga gevraagd 
om een geheel nieuwe 500 te ontwerpen, een volledig 
nieuw concept met nieuwe maatstaven en parameters 
voor de toekomst. 
Momenteel is het ontwikkelingsteam druk bezig 
met een zorgvuldige selectie van componenten en 
sys temen, zodat er een geheel nieuw, eigenzinnig 
Linssen-totaalconcept komt te liggen. 

Inmiddels zijn we gestart met het casco en werken we 
hard aan een spectaculaire introductie in november 
2017. 

Echter, tijdens de Linssen Yachts Boat Show in novem-
ber 2016 zullen wij u al een exclusieve ‘preview’ geven, 
een kijkje in het ontwikkelingstraject (‘hoe komt zo’n 
schip tot stand’), maar ook een aantal uitgewerkte 
details. U heeft hier ook de mogelijkheid reeds in te 
tekenen voor een bouwnummer tegen de introductie-
prijs. 

Al met al dus zeker een bezoekje aan Maasbracht 
waard! 

wAt KuNt u oNDer meer VerwAChteN VAN 
Deze NIeuwe GrAND sturDY 500? 
De afmetingen van de nieuwe Grand Sturdy 500 zijn 
afgestemd op een zo groot mogelijk vaargebied. Dat 
wil zeggen, u kunt de binnenwateren voor een groot 
gedeelte ontdekken, maar ook de kust en de zee vor-
men een mogelijk vaargebied. Zo bent u flexibel in het 
kiezen van uw route en wordt u niet beperkt door de 
afmetingen. De nieuwe Grand Sturdy 500 is echte all-
rounder!

eNKeLe hIGhLIGhts
•  Knikspantrompvorm, waardoor hoge aanvangs-

stabiliteit en veel ruimte en comfort in het interieur
•  Geheel nieuw spiegeldesign met comfortabele trap 

in de centerline en hekdeur
•  Geïntegreerde, geprofileerde stalen verschansing 

met vaste dekkisten, tussenstuk en kussens
•  Drie volwaardige slaapcabines, twee douches en 

twee (elektrische) toiletten

•  Een uitgebreide standaard specificatie
•  Voldoende bergruimte
•  Linssen Climate Control, een gescheiden dag/nacht 

verwarming regelbaar in diverse compartimenten 
•  Salon en pantry op één niveau
•  Elektrisch klapbare Variotop-beugel
•  Teakdekken rondom
En nog veel meer!  

sinds de introductie van de eerste generatie grand sturdy 500 aC variotop® in 1996 
heeft dit model een speciale status verworven in de markt. uitzonderlijk in zijn klasse, 
mede door de unieke Linssen variotop®. 
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Grand Sturdy 500 Variotop® Mark II

BAsIsspeCIfICAtIes
Gewicht/waterverplaatsing: ± 30.000 kg / ± 30 m³
Romplengte x breedte over alles x  
diepgang: ± 14,98 x 4,90 x 1,25 m
Minimale kruiphoogte: ± 3,45 m
Stahoogte VK/salon/AK/
Stuurhuis: ± 2,00/2,00/2,00/2,00 m
CE-Classificatie: B (zee)

Motorisering: 2x  5 cil. Volvo Penta Diesel, type D3-150
2x 112 kW (150 PK), 3.000 rpm
ZF 45-H / 3,031 : 1
Dynamo: 2x 180A-12V, 2x 110 A-24 V
Tankinhoud diesel: ± 2.200 ltr
Tankinhoud water: ± 1.000 ltr
Tankinhoud zwartwater: ± 240 ltr

DE NIEUWE GRAND STURDY 500  
IS EEN ECHTE ALL-ROUNDER!
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De vijf Linssen-eigenarenverenigingen hebben actieve 
leden, die regelmatig gezamelijke activiteiten en bij-
eenkomsten organiseren.

LINsseN YAChts eIGNer VereINIGuNG
De Duitse LYEV heeft in augustus een grote bijeen-
komst georganiseerd bij Linssen-dealer Wassersport 
und Freizeitzentrum Kreusch in Schweich (Trier). Tien 
jachten namen deel aan een gezamenlijke tourtocht 
langs de ‘skyline’ van Schweich. 

Een regelmatig terugkerend onderdeel bij Linssen 
Yachts in Maasbracht is de vaartraining voor de 
partners van diverse eigenaren. Onder begeleiding 
van twee ervaren kapiteins werden in de werfhaven 
en omgeving allerlei manoeuvres geoefend. De 
deelnemers kregen alle tijd om de handelingen zelf te 
oefenen en goed onder de knie te krijgen. 

LINsseN eIGNer-VereINIGuNG BoDeNsee
De Bodensee-vereniging kwam dit jaar op 21 en 22 

augustus bij elkaar in het Zwitserse Horn aan de zui-
delijke kant van de Bodensee. 
De deelnemende jachten waren afgemeerd aan 
de steigers van Hotel Bad Horn. Na een aperatief 
vertrokken de leden per antieke postauto naar 
appelsap- en appelwijnmakerij Möhl in Arbon voor 
een uitgebreide rondleiding door de moderne perserij 
en stokerij. Terug in het hotel werd een gezamenlijk 
diner genuttigd en afgesloten met het uitwisselen van 
ervaringen aan de bar. 

LINsseN owNers CLuB fINLAND 
Meer dan 20 Linssen-eigenaren kwamen eind juli in 
Finland bij elkaar voor het jaarlijkse treffen. De bijeen-
komst werd dit jaar gehouden in de idyllische haven 
van Kustavi in het westen van Finland (www.peter-
zens.fi). Er lagen verschillende Linssen-jachten in de 
haven, maar eigenaren die hun Linssen op de meren 
van Finland haden liggen, waren met de auto geko-
men en hadden een mooie ‘boathouse’-accommodatie 
naast de haven. 
Naast een gezamenlijk diner en gezellig samenzijn 
was er een interessant programma voor het week-
end. Bij een bezoek aan de pottenbakkerij van Kustavi 
kon iedereen zien hoe traditioneel Fins aardewerk 
gemaakt werd. In de middag stond een vaartocht met 

LINsseN owNers’ CLuBs
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De Grand sturdy 350 AC is genomineerd als european 
powerboat of the Year 2017 in de categorie water-
verplaatsers.

De toekenning van deze award is gebaseerd op het 
oordeel van toonaangevende internationale vak-
journalisten uit Duitsland, Italië, Noorwegen, Spanje, 

Zwitserland, Nederland, Frankrijk en 
Oostenrijk, die in diverse categorie-

en producten voordragen voor de award. Zij testen op 
kwaliteit, productinnovatie, prijs-kwaliteitverhouding, 
vaareigenschappen en constructie.

De uitreiking van de award zal plaatsvinden tijdens de 
openingsceremonie van Boot Düsseldorf, op zaterdag 
21 januari 2017.

NomINAtIe powerBoAt of the YeAr

BeNt u NoG GeeN LID?

 www.linssen-owners.org.uk

 www.linssen-owners.nl

 www.lyev.de

 www.linssen-owners.fi

  www.linssen-yachts.ch/110/linssen-club-
bodensee

een originele traditionele zeilboot uit de 17e eeuw op 
het programma. 
Dit soort schepen werd door de lokale boeren gebruikt 
om te mee vissen en hun landbouwproducten te ver-
voeren en daarnaast voor het bezorgen van post.

AfsLuIteND jAArDINer
Veel leden van de eigenarenverenigingen komen ten 
tijde van de Linssen Yachts Boat Show in november 
samen bij Hotel Restaurant de Roosterhoeve voor 
een gezamenlijk diner. Hier worden volop ervaringen 
uitgewisseld over vaargebieden en praktische zaken 
aan boord en wordt natuurlijk ook menig sterk verhaal 
verteld.
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summer editions

worDt u De NIeuwe eIGeNAAr VAN eeN 
LINsseN GrAND sturDY 290 of 350?

lEvErBaar
najaar 2016

Al deze jachten worden geleverd met het Linssen Summer Edition-pakket:

Neem nu contact op en profiteer van deze unieke mogelijkheid
Bel +31 475 43 99 99 of mail naar info@linssenyachts.com

2x lounge seat voor op het kajuitdek  COBB barbecue incl. opbergtas en cobble stones

Linssen Merchandising-pakket:
• 2x petje
• extra Linssen deurmat
• 2 x Linssen-handdoek 
• Linssen USB-stick 
• pen/schrijfblokje 

•  Linssen drijvende sleutelhanger
• extra Linssen-wimpel 
•  Linssen-battery pack (om bijv. uw telefoon te 

laden)
•  kleurplaten en potloodjes
• 2x Linssen T-shirt

Profiteer nu van snelle levertijden en deze sPeciale ‘summer editions’.
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grand sturdy 290 sedan

grand sturdy 350 sedan

grand sturdy 290 ac

grand sturdy 350 ac

sistership

Bouwnummer 3300
Levertijd: november 2016
Motorisering: 1x D2-55 Volvo Penta

Naast de uitgebreide standaardspecificatie is dit jacht uitgerust 
met:
Linssen e-Variodeck, voorbereidingen voor hekschroef, Power 
pack, elektrische ankerlier, Rvs mastverstaging met snel-
sluiting, Easy Sleep Convert System, leeslampen VK, elektrisch 
toilet VK, TV-aansluiting in salon, TV-antenne Glomex, 
kussenset kuipbank, gesloten overkapping over de gehele 
kuip, Deluxe package (kikkers, buitendouche, luidsprekers in 
de kuip, 55 kgf boegschroef, verwarmingsuitstromer VK toilet, 
extra accu, 230 V wandcontactdoos natte cel VK)

Bouwnummer 3323
Levertijd: oktober 2016
Motorisering: 1x D2-55 Volvo Penta

Naast de uitgebreide standaardspecificatie is dit jacht uitgerust 
met:
Rvs zij-instaptrap, teak op achterdek, hekschroef, Power pack, 
Raymarine i70 roerstandaanwijzer, elektrische ankerlier, Rvs 
mastverstaging met snelsluiting, aluminium dekkisten, Easy 
Sleep Convert System, leeslamp in AK, leeslampen in VK, 
elektrisch toilet VK, elektrisch toilet AK, TV-aansluiting salon, 
Glomex tv-antenne, kussenset voor dekkisten achterdek, 
gesloten overkapping over het achterdek, Deluxe package 
(kikkers, buitendouche, luidsprekers, 55 kgf boegschroef, 
verwarmingsuitstromer VK toilet, extra accu, 230 V wand-
contactdoos natte cel VK)

Bouwnummer 3320
Levertijd: september 2016
Motorisering: 1x D2-75 Volvo Penta

Naast de uitgebreide standaardspecificatie is dit jacht uitgerust 
met:
Linssen e-Variodeck, hekschroef, Power pack, elektrische 
ankerlier, Rvs mastverstaging met snelsluiting, leeslampen 
in VK, elektrisch toilet VK, TV-aansluiting salon, Glomex TV-
antenne, kussenset kuipbank, gesloten overkapping over de 
gehele kuip, voorbereidingen voor autopilot

Bouwnummer 3331
Levertijd: november 2016
Motorisering: 1x D2-75 Volvo Penta

Naast de uitgebreide standaardspecificatie is dit jacht uitgerust 
met:
Rvs zij-instaptrap, teak op achterdek en trappen in de 
spiegel, hekschroef, afstandsbediening boeg- en hekschroef, 
Power pack, elektrische ankerlier, Rvs mastverstaging met 
snel sluiting, dekkisten, leeslampen AK, leeslampen in VK, 
elektrisch toilet VK, elektrisch toilet AK, TV-aansluiting salon, 
Glomex TV-antenna, kussenset voor dekkisten achterdek, 
gesloten overkapping over het achterdek, meren-navigatie-
pakket (p70R autopilot, eS98 display, navionics card)

€ 240.000,-- (incl. 21% BTW)

€ 297.500,-- (incl. 21% BTW)

€ 255.500,-- (incl. 21% BTW)

€ 315.000,-- (incl. 21% BTW)

speciale linssen summer edition prijzen:

speciale linssen summer edition prijzen:

lEvErBaar
najaar 2016
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De verwoede zeilers doen het tegenwoordig wat rus-
tiger aan en genieten van met name de binnenwateren 
van Europa. “We plannen niks meer. Waar de ‘weg’ 
gaat, gaan wij. Soms varen we zes kilometer, soms 
twintig”, vertelt Karin.
Dat was vroeger wel anders. Jarenlang hebben ze 
de wereldzeeën bevaren. Avonturen beleefd in de 
Caraïben, Azoren en Zuid-Amerika. Op het zeilschip 
moesten ze wel goed vooruitplannen. Rekeninghouden 
met de koers, de wind en zo meer. In 1993 staken 
Christian en Karin met hun tweemaster Aphrodite 
voor het eerst de Atlantische Oceaan over. Vanuit het 
Franse Port Camargue, waar het schip lag, eerst een 
‘proefrondje’ langs Gibraltar, de Spaanse oostkust en 
de Balearen om vervolgens de oversteek te wagen. 

VIsseN
De reis beviel zo goed, dat ze het volgende jaar weer 
overstaken. “Toen zijn we met honderd boten tegelijk 
gestart. Maar al snel moet je alleen verder, is er nie-

mand meer om je heen”, vertelt Christian. 
Zeker voor zo’n grote reis moest er goed gepland wor-
den. “Genoeg levensmiddelen inslaan, want je bent 
sowieso 23 dagen aan één stuk onderweg. Dus ik 
kocht dan voor dertig dagen in”, vertelt Karin. Ik nam 
nooit conserven mee, maar zo veel mogelijk verse 
waren. Groente werd in netten boven aan het plafond 
opgeslagen, vlees hield ik goed in olie. Verder ging nog 
tien kilo rijst, tien kilo pasta en natuurlijk vers water 
mee. Brood bakte ik zelf op het schip.” 
Ook werd er onderweg gevist. “Bewoners van Saint 
Lucia hebben ons leren vissen. Met een hoge hengel 
aan het achterdek sleepten we het aas mee”, vertelt 
Christian. “We vingen heerlijke vissen, zoals konings-
makreel (kingfish) en tonijn”, vult Karin aan. En de kat 
vond het ook verrukkelijk. Want er ging geen reis voor-
bij of hun zwarte kat ging mee. In Venezuela kwam 
daar zelfs nog een kitten bij.  “Die groeide uit tot een 
echte scheepskat. Hij sliep zelfs regelmatig in het rif 
van het zeil, terwijl de giek hoog boven het zeewater 

phoenix is weer uit zijn as herrezen. het is bijna zomer en Christian kessenich en 
karin Mack uit het Zwitserse ennetbürgen betreden in de haven van Linssen Yachts 
in Maasbracht hun tweede Linssen. een grand sturdy 470 sedan Wheelhouse van 
14,70 meter deze keer. geheel naar hun eigen smaak ingericht. Met losse stoelen in 
de dinette, de stuurstand aan stuurboordzijde, lichte lederen bekleding en met een 
super verwarming. “heerlijk, want ik heb het snel koud”, zegt karin. “ook fijn is het 
‘one level’-ontwerp van het schip met maar enkele traptreden.”

Tekst: Gabi de Graaf; Foto‘s: Dhr Ch. Kessenich / Dick van der Veer

in rustig vaarwater
Phoenix
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hing”, vertelt Karin met een glimlach. “Een kat op een 
boot is zeer onderhoudend, inspannend ook, maar 
daarbij erg lachwekkend. Wij hadden het niet willen 
missen.”
Zuid-Amerika hebben ze in hun hart gesloten. “De 
eilandenwereld daar is zo mooi. Voor ons ging een 
droom in vervulling”, vertelt Christian. “Eilanden als 
Trinidad, Grenada en Isla Margarita, prachtig!” Maar 
ook Venezuela heeft een diepe indruk achtergelaten 
bij het stel. “Inkopen doen in de kleine winkeltjes was 
altijd spannend, maar ook erg leuk. Ga maar eens kat-
tengrind of -voer kopen in Venezuela. Hoe leg je dat 
uit? Maar de bevolking was altijd heel vriendelijk en 
gastvrij.” 
Zo ook op Martinique. “Je leert de mensen kennen 
als je met ze in gesprek gaat. Ze zijn zo behulpzaam; 
ze leerden mij hoe ik een grote vis moest fileren en 
welk aas ik het beste aan de hengel kon haken. Op 
den duur mochten we zelfs onze bijboot een tijdje bij 
iemand in de tuin leggen”, vertelt Karin. “En ze werken 
zo hard voor de kost. Op een dag liep er een vrouw 
langs de boot. ‘Wassen?’, vroeg ze. Ik heb mijn was 
meegegeven en kreeg het later zo mooi schoon terug. 
Alles weer prachtig sneeuwwit en stijf gestreken voor 
slechts drie euro.”

pAssAAtwIND
En dan in oktober/november terug naar huis, terug 
naar Europa. “Met de passaatwind in de rug een 
aangename reis. Aan het eind van het hurricane-
seizoen kun je rustig oversteken”, vertelt Christian. 
Alhoewel het wel opletten blijft; dag en nacht. Tijdens 
een oversteek wisselden Karin en Christian elkaar elke 
twee à drie uur af met waken. Eén bleef wakker, de 
ander hield korte slaapjes van twintig minuten. “Als 
de wekker ging, even rondkijken of alles oké was en 
dan weer verder slapen”, zegt Karin. “Verder stond 
natuurlijk de radar ingesteld. Als een ander schip te 
dichtbij kwam, ging een alarm af”, vult Christian aan.

VAN zeILBoot NAAr motorBoot
Die intensieve tijd heeft het stel nu achter zich gelaten. 

“MET ZEILEN GA JE VAN A NAAR B. NU VAREN WE MEER OVER  
RIVIEREN EN KANALEN, KIJKEN WE MEER NAAR LINKS EN NAAR RECHTS, 

KUNNEN GEMAKKELIJK STEDEN BINNENVAREN.”

>> p. 28
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Circa acht jaar geleden hebben ze voor het eerst een 
motorboot gecharterd. “Voor een week, in het Friese 
Sneek. Nooit gedacht dat ik ooit een motorboot zou 
huren”, zegt Christian lachend. Maar het beviel zo 
goed, dat ze vervolgens zelf een gebruikte motorboot 
aanschaften. Phoenix genaamd. Toen ze enkele jaren 
later brochures van Linssen Yachts onder ogen kregen, 
waren ze meteen verkocht. Zo’n boot moest het 
worden. Na een kijkje bij de werf in Maasbracht werd 
in 2011 de eerste Phoenix ingeruild en een Linssen 
Grand Sturdy 40.9 Sedan aangeschaft. “De naam 
Phoenix hebben we toen maar aangehouden. Met een 
nieuwe naam zouden we ons opnieuw moeten laten 
registeren in het Zwitsers register. Kortom, Phoenix 
was uit zijn as herrezen”, zegt Karin, verwijzend naar 
de vogel uit de Griekse mythologie. Met de Grand 
Sturdy 40.9 hebben ze veel kleine trips gemaakt. In 
Nederland: Amsterdam, Grevelingenmeer, Biesbos, 
Gouda, Haarlem, Den Helder en IJsselmeer. Maar ook 
naar Hamburg en Berlijn. “Fraaie steden. Berlijn was 
heel mooi, vooral het oostelijke deel, waar nog weinig 
toerisme is”, zegt Christian.

DerDe phoeNIx
En nu is Phoenix opnieuw uit zijn as herrezen. Met de 
Grand Sturdy 470 Sedan Wheelhouse willen Christian 

en Karin toch nog wel een keer de zee op. “Naar 
Scandinavië, Engeland of Kroatië. Door de stabilisa-
toren in het schip zal dat prima gaan”, zegt Christian 
enthousiast. 
Ze zien wel wat op hun pad komt. “Met zeilen ga je 
van a naar b. Nu varen we meer over rivieren en kana-
len, kijken we meer naar links en naar rechts, kunnen 
gemakkelijk steden binnenvaren. Zoals de nieuwe 
haven van Amsterdam. Erg leuk en vol actie. En, met 
in de haven een goed steakrestaurant. Echt aan te 
bevelen.”
Maar in eerste instantie blijven ze nog in de buurt van 
Maasbracht. “We hebben nog geen plan gemaakt. 
Misschien Antwerpen, Brussel of Gent, want daar 
zijn we nog nooit geweest. En naar Jonkers Yachts, 
Linssen-dealer aan het Grevelingenmeer, want daar 
komen 25 jachten van Linssen bijeen voor een boten-
parade”, zegt Christian. Sowieso komen ze nog eens bij 
Linssen Yachts in Maasbracht langs voor de 25-uurs-
service; een extra check-up van hun droomschip, de 
Grand Sturdy 470 Sedan Wheelhouse.

l i n s s e n  Maga zine  # 4 8

28



inTeRBooTLinssen in WaTeR BoaT shoWhisWa Te WaTeR

We willen de familie Linssen en de medewerkers van 
Linssen Yachts bedanken voor dit schitterende jacht. 
We zijn zeer tevreden. de kwaliteit van het interieur, het 
gemak van de bediening van alle techniek en bovenal de 
vaareigenschappen zijn uitzonderlijk.

Christian kessenich en karin Mack 

2016

Motorboot sneek
sneek (nL) 28.10  - 30.10.2016

Nieuwpoort boat show 
nieuwpoort(B) 21.10  - 23.10.2016

Hanseboot 
hamburg (D) 29.10  - 06.11.2016

Linssen Yachts boat show 2016
Maasbracht (nL) 19.11  - 21.11.2016

Boot und Fun Berlin
Berlijn (D) 24.11  - 27.11.2016

salon nautique de Paris 
Parijs (f) 02.12  - 11.12.2016

2017

Boot düsseldorf
Düsseldorf (D) 21.01 - 29.01.2017

helsinki International boat show
helsinki (fin) 10.02 - 19.02.2017

belgian boat show
gent (B) 11 - 13 & 17 - 19.02.2017

Boot tulln
tulln (a) 02.03 - 05.03.2017

linssen Collection Weekend
Maasbracht (nL) 11.03 - 13.03.2017

Linssen In-Water boat show
Maasbracht (nL) 19.05 - 22.05.2017

linssen Proefvaren op zee
Blankenberge (B) 24.06 - 26.06.2017

linssen Vaardagen
Maasbracht (nL) 07.10 - 09.10.2017

Linssen Yachts boat show 2017
Maasbracht (nL) 17.11 - 20.11.2017

INterNAtIoNALe BoAt shows & LINsseN eVeNts
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Linssen Yachts en Linssen Boating Holidays® zijn 
lid van Inland Waterways International (IWI). Peter 
Linssen werd tijdens de World Canals Conference 2015 
in Gent aangesteld als bestuurslid. Aangezien IWI van 
oorsprong vooral een Angelsaksische achtergrond 
heeft, is men blij dat Peter Linssen thuis is in de nau-
tische sector in Europa en de Duitstalige landen. Het 
versterken van de positie van IWI in dit deel van de 
wereld is dan ook zijn belangrijkste ‘taak’.

oVer De DoNAu Door De GesChIeDeNIs
De rondreis ‘Cruising the Danube through history’ is 
samengesteld voor IWI-leden en anderen die geïn-
teresseerd zijn in de geheimen van het Midden-
Donau-vaargebied. Ook lezers van Linssen Magazine 
kunnen deelnemen aan deze reis.

AANKomst eN VertreK
Deze 5-daagse reis begint in de Hongaarse hoofdstad 
Boedapest en eindigt in Belgrado. We gaan door de 
‘achterdeur’ naar Servië via het prachtige maar lang 
verwaarloosde kanaal tussen Baja en Bezdan. Ontdek 
de grensstad Baja, de bezienswaardigheden langs 
het Donau-Tisa-Donau-kanaal, Novi Sad, Belgrado, 
het nationaal park en de kloof Portile de Fier (IJzeren 
Poort), Smederevo, Ram en fort Golubac, de Tabula 
Traiana en de resten van de Romeinse garnizoensstad 
Viminacium.

proGrAmmA
Dag 1 – DinsDag 9 Mei
14.00 uur ophalen luchthaven Boedapest, bezoek aan 
Baja en oude sluis bij ingang oude kanaal Baja-Bezdan, 
overnachting in Duna Wellness Hotel in Baja. 
Dag 2 – WoensDag 10 Mei: van Baja naar novi 
sAD
De grens over voor kanalentocht door Vojvodina, start 
bij sluis Bezdan, dan sluis en molen bij Mali Stapar, via 
Vrbas naar Novi Sad, overnachting in Novi Sad.
Dag 3 – DonDerDag 11 Mei: van novi saD naar 
BeLGrADo 
Onderweg bezoek aan Petrovaradin en Sremski 
Karlovci, dan verder naar Belgrado, inchecken in Nevski 
Hotel, wandeling door oude stad en fort Kalemegdan, 
uitzicht over samenvloeiing Donau-Sava en het 
‘Oorlogseiland’.

Dag 4 – vrijDag 12 Mei: van BelgraDo naar 
KLADoVo
’s Ochtends vroeg vertrek per taxi (of tram) naar de 
Sava-kade, aan boord van de Aquastar Maxim naar 
Donji Milanovac, verder per bus naar Kladovo, diner en 
overnachting in Aquastar Danube.
Dag 5 – ZaterDag 13 Mei: van KlaDovo naar 
VrAtNA eN rAjAC, teruG NAAr KLADoVo
Bezoek aan archeologisch museum in Kladovo, dan 
twee groepen: bezoek aan twee bijzondere wijn-
gaarden, waarvan één met kelder in natuurlijke 
grotten, inclusief lunch en wijnproeverij; óf een avon-
tuurlijke tocht per 4WD naar de rotspunten bij Strbac 
met uitzicht over de Donaukloof, met tijd voor een 
wan deling naar het hoogste punt (picknick alleen voor 
deze groep, max. 12 personen). Diner en overnachting 
in hotel.
Dag 6 – ZonDag 14 Mei: van KlaDovo naar 
BeLGrADo
Terug per boot van Kladovo naar Donji Milanovac, dan 
verder per touringcar naar Belgrado, aankomst hotel 
20.00 uur.
Dag 7 – MaanDag 15 Mei: BeZoeK BelgraDo
Vrije tijd in Belgrado tot aan terugvlucht. Bezoeken 
aan specifieke bezienswaardigheden kunnen op ver-
zoek worden geregeld.

DonaUtoUr
Inland Waterways International
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Het programma is speciaal voor IWI samengesteld 
door Transmanche en Danube Propeller. De hele reis 
zal worden begeleid door Krsta Pašković en David 
Edwards-May*. De drie dagen van Belgrado naar de 
IJzeren Poort en terug zijn een all-in-pakket van het 
Aquastar Hotel en hun eigen boot Aquastar Maxim.

BIj De prIjs Is INBeGrepeN:
–  Vervoer per touringcar vanaf 

Boedapest, hele rondreis, tot aan 
het hotel voor de laatste over-
nachting in Belgrado

–  Vaartocht over de Donau van 
Belgrado naar Donji Milanovac en 
van Kladovo naar Donji Milanovac

–  1 overnachting in Duna Wellness 
Hotel, Baja

–  1 overnachting in Veliki Hotel, Novi 
Sad

–  2 (afzonderlijke) overnachtingen in 
Nevski Hotel, Belgrado

–  2 overnachtingen in Aquastar 
Danube Hotel 4* in Kladovo

–  alle maaltijden (enkele lunch-
pakketten), behalve diner op dag 3 
(Belgrado)

–  toegang tot alle ingeplande musea 
in Donji Milanovac, Kladovo, 
Lepenski Vir, Viminacium

–  ontbijt en twee lunches aan boord 
van de Aquastar Maxim

–  reisleider en lokale gidsen, toeris-
tenbelasting, verzekering in hotels 
en op de boot, (tol)heffingen. Bij 
meeste maaltijden zijn wijn en 
mineraalwater inbegrepen; geen 
bier.

Boek snel om zeker te zijn van een 
plek op deze rondreis!

prijzEn:
€ 650,-  totaalprijs per persoon in 

tweepersoonskamers
€ 830,- met toeslag eenpersoonskamer

www.transmanche.net/shop

Transmanche
Consultants
& Publications
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kent u sofie en Mark al? speciaal voor onze jongste lezers zullen zij samen met 
superheld Captain sturdy allerlei avonturen beleven aan boord van hun Linssen-
jacht. vóór de zomer heeft u kennis kunnen maken met sofie, die op het schoolplein 
aan haar vriendjes vertelde wat zij in de vakantie ging doen. in deze uitgave maakt 
u ook kennis met haar broer Mark en haar ouders en leren we de kracht van Captain 
sturdy kennen.

Speciaal voor Captain Sturdy hadden we in de vorige 
uitgave van ons magazine een kleurwedstrijd uit-
geschreven. De afgelopen maanden hebben we vele 
tekeningen ontvangen. Via de post, via de mail, via 
appjes en zelfs enkele die persoonlijk aan ons werden 
overhandigd in Maasbracht.

De redactie van het Linssen Magazine heeft alle 
inzendingen verdeeld in verschillende leeftijdsgroepen 
en vervolgens de - in haar ogen - mooiste tekening 
uitgekozen.

kleurwedstrijd

KLeurpotLoDeN- eN -stIfteNset
De winnaar is Kayea Leuenberger uit het Zwitserse 
Eschlikon. We hebben een groot kleurpotloden- en 
-stiftenpakket uitgekozen en sturen dit zo snel moge-
lijk op. Van harte gefeliciteerd namens het Linssen 
Magazine team.
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01/10/2016 - 002volg de avonturen van Captain Sturdy op www.linssenyachts.com/captain-sturdy

Willen ze al een  
beetje bijten, Mark?

Ik roep 
Captain 
Sturdy 

wel, Mark!

Jeetje Mark, 
dat is een  

joekel! Moet 
ik je helpen?

Nee hoor, 
gaat prima 

zo! 

Wat moeten 
we zien dan?

Bedankt Captain 
Sturdy, tot de 

volgende keer!

Haha, laat 
maar!

Wouw, dat is wel 
een hele grote. 
Krijg je die wel 
uit het water?

Captain Sturdy? 
Waar dan?

Ja!

Heeft 
iemand hulp 
nodig met 
vissen?

Hoe krijg je 
dat voor 
elkaar?

Met hulp van 
Captain Sturdy, 
kijk maar op de 

foto!

Nog niet, 
maar kijk 
eens hoe-
veel vis 
hier zit.

Ik heb 
beet! 

einde 33
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het team van Linssen Boating holidays® onder leiding van Wendy Linssen blijft 
flink aan de weg timmeren om het netwerk van zelfstandige partners in heel 
europa - en daar buiten - te vergroten.

nieuW
e

BesteM
M

in
gen

Naast de vele watersportbeurzen in binnen- en bui-
tenland, neemt Linssen Boating Holidays ook deel aan 
diverse meer op vakantie gerichtte beurzen. 

Zo wordt er in 2017 wederom deel genomen aan de 
Vakantiebeurs Utrecht (11-15 januari 2017). Een van 
oudsher bijzonder goed bezochtte beurs, waar veel 
mensen naar toe gaan om nieuwe ideeën en inspiratie 
op te doen voor hun aankomende vakantie. Een per-
fecte gelegenheid dus om ook het charteren van een 
Linssen onder de aandacht te brengen. 
Ook de CMT Stuttgart (14-22 januari 2017) en de f.re.e 
München (22-26 februari 2017) staan op het pro-
gramma. CMT is met ruim 2.000 standhouders uit 98 
landen de grootste consumentenbeurs op het gebied 
van vrijetijdsbesteding in Duitsland. f.re.e München 
begon in 1970 onder de naam C-B-R (Caravan-Boot-
Internationaler Reisemarkt) en is inmiddels uitgegroeid 
tot de beurs van Zuid-Duitsland met een groot aanbod 
vakanties en vrijetijdsbestedingen.

Linssen Boating Holidays biedt een uniek netwerk van 
charterbestemmingen in heel Europa, dat zich nog 
steeds uitbreidt. De nieuwe LBH-reiscatalogus geeft 
per land de gebieden en de populairste vaarroutes 
aan. Ook vindt u er natuurlijk alle partners. De betref-
fende partner helpt u graag bij het plannen van een 
vakantie die precies bij u past. Door de relatieve klein-
schaligheid van deze familiebedrijven is een plezierig 
en persoonlijk contact tussen chartergast en verhuur-
der gegarandeerd. 
Plan deze meest waardevolle periode van het jaar 
samen met uw LBH-specialist, en u kunt met een 
gerust hart op vakantie. Geniet van de complete ser-
vice en profiteer van het goedgeoliede team, bestaan-
de uit de Linssen-werf en alle lokale verkoop-, service- 
en charterpartners met hun fraaie jachten.

reIscatalogus 2017

u kunt de nieuwe reiscatalogus downloaden op de 
website, maar u kunt deze ook aanvragen via  
bijgesloten antwoordkaart.
www.rentalinssen.com
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®

Maakt DroMen waar
Linssen boating holidays®

in heel europa...

Met ingang van het seizoen 2017 kunt u een Linssen-
jacht huren bij Cruise-Ireland. 
Cruise-Ireland is een combinatie van twee van de 
oudste jachtverhuurders in Ierland: Carrickcraft en 
Waveline Cruisers. Cruise-Ireland is nu het grootste en 
meest ervaren Ierse jachtverhuurbedrijf. Al ruim veer-
tig jaar bieden zij vaarvakanties aan over bijna 500 km 
aan zilverblauwe waterwegen.

GrAND sturDY 350 AC
De Linssen Grand Sturdy 350 AC (10,70 x 3,40 m) 
vormt een fantastische aanwinst voor de vloot van 
Cruise-Ireland. De comfortabele salon en keuken 
bevinden zich op hetzelfde niveau. Zowel de voor- als 
de achterkajuit hebben een tweepersoonsbed en een 
eigen toilet en separate douche. De buitenstuurstand 
op het achterdek geeft uitstekend zicht rondom om 
van het Ierse landschap te genieten.
De uitstekende afwerking en vaareigenschappen van 
een stalen Linssen-waterverplaatser staan garant 
voor een geweldige ervaring in Ierland.

erVAAr IerLAND
Varen over de majestueuze Shannon en Erne, die 
traag door het prachtige Ierse landschap kronkelen, is 
de manier bij uitstek om de ontspannen levensstijl te 
ervaren die eigen is aan het Ierse platteland. De vele 
dorpjes en stadjes langs de oevers staan bol van de 
typisch Ierse tradities en cultuur. 

zie het als een vakantiehuisje op het water – dat je 
elke dag kunt verplaatsen!

ierLanD
Voor natuurliefhebbers vormen de heldere rivieren en 
meren en het ongerepte achterland een waar paradijs.

Zonsondergang bij Rossclare Jetty, of Lower Lough 
Erne gehuld in schoonheid en stilte: het omringende 
gebied is bezaaid met landschappelijke pareltjes. De 
bossen zijn ideaal voor een ontspannen picknick of 
een rustige wandeling. De fiets is een goede manier 
om het Ierse platteland ook verder landinwaarts te 
verkennen.

erfGoeD
Je hoeft niet ver te gaan om sporen van eerdere 
beschavingen te vinden. Het gebied is bezaaid met 
erfgoed uit de prehistorie, de vroegchristelijke tijd en 
de middeleeuwen. Langs de rivier de Shannon ligt 
een van de beroemdste kloosterruïnes ter wereld, 
Clonmacnoise. Het klooster dateert van 548 n.Chr. 
en vormt de laatste rustplaats van de laatste hoge 
koning van Ierland, Rory O’Connor.

Ook als je aan het einde van de dag ergens aanlegt, is 
er genoeg te doen: vissen, fietsen, historische monu-
menten bezoeken, paardrijden of gewoon naar de flora 
en fauna gaan zitten kijken. Voor een lekkere maaltijd 
kun je koken aan boord in de volledig uitgeruste keu-
ken of uit eten gaan in een van de vele pubs en res-
taurants.
www.cruise-ireland.com

Carrickcraft is er trots op om toe te treden tot het 
Linssen Boating Holidays-netwerk en daarmee de 
vijftiende partner te worden.
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Il viaggio con Elvira attraverso 

La LagUna Di Venezia
nadat afgelopen winter de data al in een vroeg stadium vastgelegd waren bij de LBh-agent 
van Lagunalonga, Francesco Calzolaio, kon op 30 juli jl. de reis van start gaan. Conform 
goed gebruik werd nog even gecheckt bij Francesco of de boordinventaris compleet 
was en deze liet weten dat alle beddengoed inclusief lakens, voldoende handdoeken, 
een complete keukenuitrusting inclusief het onontbeerlijke nespresso-apparaat, de 
vaaruitrusting inclusief zwemvesten, kaartmateriaal en een uitgebreide set boeken over 
de venetiaanse Laguna aan boord waren.

tekst en foto‘s: ed houben
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Daarbij komt nog dat Elvira, een 
Grand Sturdy 410 AC met drie 
hutten en zes vaste slaapplaatsen 
(plus eventueel nog twee extra), 
een ruim en goed uitgerust 
schip is. Het energiesysteem 
(walvoeding, acculader, 2 kW 
omvormer, 6 kW generator en 
een 120 Watt solarsysteem), de 
navigatieapparatuur (log, echolood, 
kompas, roestand, autopilot, GPS, 
DSC marifoon en 12’ kaartplotter) 
en een 12 kW verwarming plus 
nog eens airconditioning in alle 
slaapvertrekken maken Elvira 

tot een schip zoals iedere privé-
eigenaar het zou willen specificeren 
en dat per definitie zeer geschikt is 
voor het vaargebied.
Zoals wij Francesco al in het begin 
leerden kennen, houdt hij ervan 
om op zeer persoonlijke wijze op 
wensen in te spelen en zeker ook 
ideeën te opperen waar wij wellicht 
niet op gekomen waren. Een pret-
tig idee aangezien de Laguna en 
de stad voor een leek zeker geen 
gemakkelijk te verkennen gebied 
zijn en een beetje hulp altijd wel-
kom is.

Zaterdag 30 juli arriveerden wij in 
Marina Fiorita in Cavallino Treporti, 
gelegen op het noordoostelijke 
schiereiland tegenover de stad. Dit 
omdat wij er voor kozen met de 
auto aan te reizen en zo de bagage 
van vijf personen eenvoudig over-
gebracht kon worden aan boord. 
Francesco stond om 14.00 uur 
al keurig te wachten op de stei-
ger, aangezien hij net zijn vorige 
gasten ook naar deze marina had 
teruggebracht, een Oostenrijkse 
familie die ervoor gekozen had 
zijn ‘all inclusive’ cruise te boeken. 
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Daarmee was hij niet alleen aan 
boord maar was er ook nog de kok 
en bootsman Flavio, die maar gelijk 
opperde een traditionele spaghetti 
con carne te bereiden, begeleid 
door een heerlijk glaasje regionale 
méthode champenoise. Een uiterst 
sympathiek gebaar en na een lange 
autoreis een prima methode om 
het eerste ‘vakantiegevoel’ te pak-
ken te krijgen. 
Na deze maaltijd en een heer-
lijke espresso ter afsluiting biedt 
Francesco ons aan een verken-
ningstocht in de Laguna te maken, 
een suggestie die we graag aan-
grijpen. We vertrekken in noorde-
lijke richting naar Burano, een heel 
kleurrijk eilandje dat bekend staat 
om zijn kantproductie, en varen 
daarna richting Torcello, waarna we 
westelijk afbuigen naar Mazzorbo, 
bekend om enkele excellente res-
taurants. Van daaruit volgen we de 
vaargeul in zuidwestelijke richting 
naar Murano. Murano staat al eeu-
wen bekend om zijn ambachtelijke 
glasproductie. Hierna gaat het in 
zuidoostelijke richting naar Certosa, 
een eiland waar vele eeuwen mon-
niken woonden. 
Tegelijkertijd krijgen we uitgelegd 
hoe de vaargeulen aangegeven 
zijn, aangezien een groot deel van 
de lagune te ondiep is om te varen 
en de geulen middels een ‘eigen 
systeem’ allemaal gemarkeerd 

worden. Een palensysteem dat van 
enkel- tot viervoudig opgebouwd 
is, geeft de importantie aan van 
het baken dat bij belangrijke vaar-
geulen zowel links als rechts is 
aangebracht, bij minder belangrijke 
geulen alleen rechts.
Na Certosa steken we over en 
volgen we de hoofdvaarweg naar 
de stad richting onze marina op 
de zuidoostpunt van de stad, 
Marina Sant’Elena, en leggen we 
aan. Nadat Francesco ons heeft 
voor gesteld aan de havenmees-
ter, staat Elvira geheel tot onze 
beschikking en pakken we onze 
bagage uit, richten haar in voor 
een week en besluiten we – gezien 
de lange dag vol indrukken – af te 
sluiten met een pizza in de stad. 
Omdat de marina middels vaste 
bruggen over de talrijke kanalen 
met de stad verbonden is, kunnen 
we uitstekend te voet de buurt 
verkennen. Dit zuidelijk stadsdeel 
Sant’Elena kent nauwelijks toe-
risme en we vinden in de nabijheid 
een mooie lokale pizzeria waar 
we voor een meer dan schappelijk 
bedrag heerlijke pizza’s en een 
lokale wijn voorgeschoteld krijgen, 
waarna we tevreden en verzadigd 
naar bed kunnen. 
De tweede dag besluiten we eerst 
proviand in te kopen en daarna 
de stad te verkennen. Sant’Elena 
kent geen supermarkten doch 

enkel winkeltjes die allemaal een 
kleine sortering producten bieden, 
iets wat we in de huidige tijd van 
grote supermarkten met verbazing 
bekijken. Daarna gaan we richting 
het centrum, waarbij we niet met 
iedereen mee naar het San Marco 
plein lopen maar ons door ons 
gevoel door de stad laten leiden. 
Een verbazingwekende tocht met 
zelfs op zondag stukken zonder 
één enkele toerist, de kleinste 
steegjes, vele kanalen, bruggetjes, 
mooie pleinen en parken, talloze 
kerken en andere bezienswaar-
digheden. De tijd vliegt en het is al 
tegen de avond als we weer aan 
boord komen en besluiten aan 
boord zelf een lekkere maaltijd te 
bereiden. Genietend van een heer-
lijke bries op het achterdek gaan 
we de avond in.
De volgende dag staat een bezoek 
aan Certosa op het programma, 
doch op weg daar naartoe willen 
we eerst de hoofdvaarweg door 
de stad varen, Canal San Marco en 
Canal Giudecca. Allemachtig, wat 
is het hier druk. Een bonte verza-
meling vaporetto’s, watertaxi’s, 
gondels, politieboten, ambulances, 
vaartuigen voor bevoorrading van 
winkels, hotels en restaurants, 
aannemers, vuilophaaldienst en 
noem maar op. Daartussen nog 
ferry’s, cruiseschepen en verschil-
lende privé- en charterschepen 
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en niet te vergeten superjachten 
en de verzameling is compleet. 
Geen auto’s, alleen boten, waar-
van veel ‘beroepsverkeer’ (zo’n 
driekwart van alles) snelvarend 
is. We wagen ons in deze drukte 
en het is maar goed dat iedereen 
goed op iedereen let en niemand 
voorrang neemt totdat hij het ook 
krijgt, anders liep het wellicht wel 
eens verkeerd af. De tocht door de 
stad is zeer indrukwekkend omdat 
de mooie gebouwen en iconische 
plaatsen als Piazza San Marco, 
het Canal Grande en vele bekende 
gebouwen zich afwisselen met 
de hele beroepsvaart die heen en 
weer vaart.
Na het centrum van de stad draai-
en we ter hoogte van de cruiseter-
minal om in zuidelijke richting om 
dit schouwspel nog eens te zien en 
vervolgen we onze weg naar ons 
doel van die dag, Certosa. 

CertosA
Het voormalige monnikeneiland 
Certosa wordt omgevormd tot een 
prachtig jachthavencomplex en 
na een ligplaats gevonden te heb-
ben, bekijken we het eiland samen 
met de manager van de marina. 
De lokale werf met 20-tons kraan 
biedt service en winterberging 
maar heeft zich ook toegelegd op 
de bouw en het onderhoud van de 
typisch Venetiaanse houten snel-

varende taxiboten en afleidingen 
daarvan, een mooi ambachtelijk 
proces om te zien. We eten in het 
lokale restaurant ter afsluiting.

murANo
De volgende morgen varen we op 
uitnodiging van Francesco naar 
de New Murano Gallery, waarbij 
we met Elvira een van de kleinere 
kanalen van Murano invaren om 
aan te leggen bij een eigen aan-
legsteiger van deze glasprodu-
cent. Zoals veelal gebruikelijk in de 
lagune dienen enkele meerpalen als 
aanlegplaats en worden we door 
de vriendelijke crew geholpen met 
aanleggen, direct voor de deur van 
de fabrikant. Zoals bij alle bedrijven 
hier is de enige weg er naartoe een 
waterweg en gaat de gehele af- en 
aanvoer van materialen en perso-
nen over het water en is het een 
komen en gaan van schepen voor 
de deur. 
Eenmaal binnengekomen toont 
Paolo ons het ambachtelijke pro-
ductieproces, waarbij de glas-
blazer vanuit de stenen oven een 
hoeveelheid vloeibar glas om zijn 
metalen blaasstok heen draait en 
van een ‘druppel’ glas de mooiste 
voorwerpen vormt – van vaas, 
schaal of dierfiguur tot zelfs com-
plexe klassieke lichtarmaturen 
of kunstwerken. Nadat we de 
productie en inpak- en expeditie-

Burano

Murano

Uitzicht op het altijd drukke San Marcoplein
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afdeling gezien hebben, volgt hun 
showroom en museum. Uitermate 
boeiend.

BurANo
Anderhalf uur later worden de lij-
nen losgegooid en varen we verder 
door het zoute getijdewater naar 
Burano. Ook daar was Francesco 
zo vriendelijk een bezoek voor 
ons te regelen, ditmaal aan een 
producent van kant, Martina Vidal 
Venezia. We mogen zijn privé-
steiger gebruiken om Elvira achter 
te laten. Het kantklossen is een 
uitstervend beroep waarbij voor-
namelijk oudere vrouwen hand-
matig op een kussen hun kleine 
kanten werkstukjes vervaardigen 
in een uniek, eenmalig patroon en 
deze ter plekke met kasjmier en 
zijde combineren tot grotere kle-
den, (bruids)jurken en beddengoed. 
Een prachtig historisch gebouw 
met vier etages toont alle mogelijk-
heden en omvat een eigen museum 
met enkele zeer oude kantwerken 
erin. Het dakterras geeft ons de 
mogelijkheid het hele eiland te 
overzien en geeft een prachtig 
uitzicht over dit eilandje, dat opvalt 
door haar vele huisjes met bont-
gekleurde gevels. Het eiland wordt 
nog verder bekeken en de bonte 
schakering van huisjes, kanaaltjes 
en vaartuigen laat bij ons een lief-
lijke indruk achter, waarna we weer 
op weg gaan.
Aangezien de lagune altijd van 
groot strategisch belang was, lig-

gen er verschillende forten en 
onderweg naar onze thuishaven 
Sant’Elena kiezen we voor een 
route die drie van deze forten 
toont. 
Het eiland Lazaretto Nuovo, waar 
vroeger in tijden van pest alle 
geïnfecteerden bij elkaar gebracht 
werden, kenmerkt zich nog altijd 
door haar lange barakken. Daarna 
volgen de eilanden Sant’Erasmo en 
Sant’Andrea met hun gelijknamige 
forten. Tegen de avond leggen we 
weer aan in de stad en wordt de 
boordkeuken wederom gebruikt om 
een Italiaans getinte maaltijd klaar 
te bereiden.
Woensdag 3 augustus besteden 
we om weer een ander gedeelte 
van de stad te verkennen en 
gaan we lopend op weg naar het 
Canal Grande om het stadsdeel 
San Marco te bekijken en te zien 
hoe Prada, Gucci, Tod’s, Chanel, 
Versace, Vuitton en vele andere 
modemerken hun waren ‘uitdelen’ 
aan toeristen uit de hele wereld. 
Na een middagpauze op een van 
de vele terrassen verkennen we de 
stad verder en gaan we tegen de 
avond weer aan boord.

‘ArseNALe DI VeNezIA’
Donderdag neemt Francesco ons 
in de namiddag mee met zijn eigen 
6,5 meter lange mahoniehouten 
open motorboot door het Canal 
Grande en omringende kanalen. 
We starten aan het kanaal dat 
stadsdeel Sant’Elena van Castello 

scheidt en varen rondom de zuid-
punt naar het zuidoostelijke deel 
van de stad, waarna we het voor 
toeristen afgeschermde Arsenale 
binnen draaien. Dit complex uit 
1104 (!) was een geheel van door 
de staat beheerde scheepswer-
ven, en wapen- en munitiedepots. 
Dit arsenaal was het grootste 
gedeelte van het tweede millen-
nium na Christus verantwoordelijk 
voor de zeemacht van de Republiek 
Venetië. Het vermogen van het 
Venetiaanse Arsenaal om galeien 
met een haast modern proces van 
lijnproductie in serie te produceren 
, was uniek voor die tijd en resul-
teerde misschien wel in het groot-
ste industriële complex in Europa 
vóór de industriële revolutie. In die 
zin een unieke plek, die ook paral-
lellen heeft met de werf die ons 
charterschip Elvira voor deze week 
gebouwd heeft: Linssen Yachts. 
Het Arsenaal heeft nog altijd een 
militaire functie en helaas voor de 
stad is het daarom nooit open-
gesteld voor het publiek en is dit 
45 ha grote en 15% van het stads-
eiland bestrijkende industriële erf-
goed grotendeels onzichtbaar voor 
de doorsnee toerist. Francesco, 
onze gids en verhuurder van Elvira, 
heeft echter door zijn ‘ingangen’ 
in het Venetiaanse ook een ingang 
in het Arsenale, zeer bijzonder… 
Na het Arsenale varen we verder 
naar de noordoostzijde en pas-
seren daarbij het eiland Isola di 
San Michele, een eiland dat geheel 
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ommuurd is, een eigen orthodoxe 
en protestante kerk heeft en als 
openbare begraafplaats voor de 
stad dient. 

Even later varen we via een van 
de vele kanalen Venetië binnen in 
de wijk Cannaregio, een wijk die 
van oorsprong een sterke joodse 
cultuur heeft. Deze wijk is minder 
toeristisch dan het centrum van de 
stad en geeft een mooi beeld van 
hoe de hedendaagse Venetiaan 
leeft in zijn stad. Onderweg pas-
seren we ook het ziekenhuis van de 
stad en het is apart om te zien dat 
er, omdat de stad geen autoverkeer 
kent, een hele rij varende ambu-
lances met bemanning wacht om 
uit te rukken, zelfs met sirene als 
haast geboden is. Het gebouw zelf 
stamt uit rond 1500 en de entree-
hal is heel indrukwekkend maar 
heeft niets weg van een ziekenhuis.
Van daaruit zoeken we ons via de 
vele kanalen een weg naar het 
beroemde Canal Grande, waar 
Francesco gereserveerd heeft in 
het restaurant van een oude stu-
dievriend. Aan een mooi tafeltje 
direct op de kade langs het Canal 
Grande krijgen we lekkere verse 
cichetti en pasta’s voorgeschoteld.
Na het invallen van de duisternis 
stappen we weer aan boord en 
vervolgen we onze tour bij nacht. 
Zonder echt een gevoel te hebben 
waar we ons nu eigenlijk bevinden, 
maar onder de indruk van de mooi 
verlichte bebouwing en de continu 
doorgaande drukte op het water, 
banen we ons een weg naar het 
hoofdkanaal aan de zuidzijde, Canal 
San Marco. Regelmatig verfrist 
door een golf van een vaporetto 
of taxiboot varen we weer terug 
naar Sant’Elena en zoeken we moe 
maar voldaan onze kooien op.
De vele indrukken van de vorige 
avond doen ons de volgende 
morgen besluiten om Castello en 
Cannaregio ook nog eens te voet 
te bezoeken en de vele mooie din-

gen die we vaak in een flits voorbij 
zagen schieten, nog eens rustig te 
bekijken. De middag spenderen we 
om Elvira op te frissen en te genie-
ten van het heerlijke weer en een 
goed boek op een zonnebed voorop 
Elvira – wat een genot. ’s Avonds 
bezoeken we een lokale pizzeria en 
genieten we van een pizza zoals 
die hoort te smaken. 

De volgende morgen stapt 
Francesco volgens afspraak aan 
boord en varen we langs het eiland 
Lido en de noordelijke verbinding 
met de zee weer richting Treporti. 
Onderweg zien we op enige 
afstand het eiland Burano met 
op de achtergrond de Alpen, een 
fantastisch plaatje. Helaas voert 
Elvira ons ditmaal terug naar de 
hedendaagse wereld van drukte, 
autoverkeer, moderne hoogbouw 
en massatoerisme. Nadat de baga-
ge weer overgeladen is in de auto, 
denken we met veel plezier en res-
pect terug aan deze wondermooie 
trip door schoonheid en historie.

Maar… we komen nog een keer 
terug, reken daar maar op!
Of u nu een ‘all inclusive’-cruise 
met schipper en kok of een ‘bare 
boat’ charter boekt, voor een dag, 
een weekend of een week, of een 
van de vele tussenvarianten die er 
mogelijk zijn (en wij hebben slechts 
een kleine selectie ervan gedaan): 
ieder bezoek kan op maat worden 
gemaakt. Een unieke gelegen-
heid om Venetië en de Laguna 
op een buitengewone manier te 
leren kennen, waarbij u nog veel 
meer indrukken opdoet dan bij een 
gewoon toeristisch bezoek. Een 
absolute aanrader!

inFormatie en contact
Lagunalonga
GSM: +39 380 30 53 078
www.lagunalonga.com
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het ACtueLe AANBoD 
VAN GeBruIKte LINsseN-jAChteN

kiJk Voor De UitgebreiDe sPecificaties oP www.Linssenyachts.coM

de speciale ‘Linssen collection’-privileges omvatten:
• Linssen Yachts Owners Card 
•  Linssen Yachts-Garantieplan (1 jaar 

garantie*) 
•  Uitstekend onderhouden  

jachten
•  Integrale onderhoudsbeurt  

uitgevoerd

•  Levering af werf
•   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- 
Garantieplan voor gebruikte jachten’)

ref.-nr type / 
afmetingen

bouwjaar Motorisering Prijs

2968 Grand sturdy 25.9 scF
8,20 x 3,15 x 0,90 m 2011 1x vetus M4.15

24 kW / 33 PK € 137.500,-

2933 Grand sturdy 29.9 sedan
9,35 x 3,35 x 1,00 m 2011 1x volvo Penta D2-55

41 kW / 55 PK € 177.500,-

2683 Grand sturdy 29.9 ac
9,35 x 3,35 x 1,00 m 2007 1x volvo Penta D2-55

41 kW / 55 PK € 172.500,-

3044 Grand sturdy 30.9 ac
9,75 x 3,35 x 1,00 m 2012 1x volvo Penta D2-55

41 kW / 55 PK
€ 156.000,-
(excl. BtW)

3244 classic sturdy 32 sedan
10,15 x 3,45 x 1,00 m 2015 1x volvo Penta D2-55

41 kW / 55 PK € 240.000,-

3188 Grand sturdy 36.9 ac
11,10 x 3,40 x 1,00 m 2014 1x volvo Penta D2-75

41 kW / 55 PK € 285.000,-

2395 Grand sturdy 380 ac
11,60 x 3,85 x 1,15 m 2003 1x volvo Penta taMD 31s

74 kW / 100 PK € 235.000,-

2802 Grand sturdy 40.9 sedan
12,85 x 4,30 x 1,20 m 2008 1x volvo Penta D3-110

81 kW / 110 PK € 328.000,-

3153 Grand sturdy 40.9 ac
12,85 x 4,30 x 1,20 m 2014 1x volvo Penta D3-110

81 kW / 110 PK
€ 325.000,-
(excl. BtW)

2532 Grand sturdy 430 ac MKII
13,50 x 4,30 x 1,35 m 2007 1x vetus Deutz Dt66

125 kW / 170 PK € 425.000,-

2913 Grand sturdy 43.9 ac
13,90 x 4,35 x 1,20 m 2010

1x steyr Mo156K25, 
110 kW / 150 PK € 419.000,-

2989 Grand sturdy 45.9 ac twin
14,30 x 4,35 x 1,26 m 2013 2x volvo Penta D3-110

81 kW / 110 PK € 539.000,-

2598
range cruiser 450 sedan 
Wheelhouse
14,45 x 4,40 x 1,20 m

2011 2x steyr se126e25
88 kW / 120 PK € 662.000,-

2558 Grand sturdy 470 ac twin
14,70 x 4,45 x 1,36 m 2010 2x Deutz Dta44

104 kW / 140 PK € 575.000,-

2480 Grand sturdy 500 Variotop®
14,98 x 4,88 x 1,35 m 2005 2x Deutz Dt64

125 kW / 170 PK € 780.000,-
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steeds meer bedrijven nemen deel aan de Linssen 
owners Card. hoofdzakelijk zijn dit nog bedrijven in 
de regio, maar het aantal partners groeit.

Enkele nieuwe deelnemers aan de Owners Card:
•  jaggerz 

Bij Jaggerz in Maasbracht (NL) krijgt u een gratis 
kopje koffie bij een broodje.  
www.jaggerz.nl

•  oud oteren 
Restaurant Oud Oteren in Neeroeteren (B) schenkt u 
een heerlijk glas Cava bij gebruik van lunch of diner. 
www.oudoteren.be

•  Boatstyling 
Voor het inrichten van uw Linssen kunt u terecht 
bij Boatstyling. Hier ontvangt u bij besteding van 
€ 1.500,- een cadeaucheque ter waarde van € 75,-, 
te besteden aan linnen of andere keuken-/ interieur-
decoratie. 
www.boatstyling.eu

wanneer u ons op een beurs bezoekt, vragen we altijd 
naar uw naam, krijgt u een badge op en registreren we 
uw bezoek. Dat is soms misschien vervelend, maar het 
helpt ons wel om de bezoekersstromen in goede ba-
nen te leiden.

Wanneer u echter in het bezit bent van een Linssen 
Owners Card, gaat dat proces een stuk sneller. Neem 
uw kaart mee naar onze beursstand en laat deze door 

de baliemedewerker scannen. Daarna kunt u meteen 
doorlopen en onze jachten bekijken.

probeer het uit tijdens onze Linssen Yachts Boat show 
van 19 t/m 21 november.

De Linssen Owners Card is uw toegang tot onze stands op alle beurzen. 
Het is geen toegangsbewijs tot het beurscomplex zelf.

hoe KuNt u De NIeuwe LINsseN owNers CArD IN 
uw BezIt KrIjGeN?
Indien u nog niet in het bezit bent van de Linssen 
Owners Card, kunt u deze aanvragen door op uw smart 
phone de Linssen-app te installeren. Dan bent u met-
een altijd op de hoogte van al ons nieuws.

owners carD
de linssen

Download the Linssen app
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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 40 84 43 369
info@proficon.fi
www.proficonmarine.fi
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 Linssen Yachts sweden
agent for sweden
Kiselgränd 5
se - 16764 BRoMMa
tel. +46 8-7048895
bo.molander@linssenyachts.se
www.linssenyachts.se
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 gena Yacht 
agent for turkey
Port Alaçatı 
TR-35950 Çeşme/Turkey 
tel. +9 (0)232 716 09 10 -11
gena@gena-yacht.com
www.gena-yacht.com
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Prestige Yachts
Distributor for Russia, Latvia, 
estonia and Lithuania
13 2-nd zvenigorodskaya str.
RUs-123022 Moskou
tel. +7-495-780-4444
www.p-y.ru

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

Australie

 Oriyana shipyard
Distributor for Ukraine
naberezhna str. 3, vyshgorod
Kyiv region 07300, Ukraine
tel. +38 044 221 66 36
yachtclub@oriyana.com
www.oriyana.com

oVerseas
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Australie 
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Kroatië

Denemarken

Estland

Lithouwen

Australie

 euroCanalBoat
agent for australia and new zealand
tel. +61 (0)41 45 62 267
dh@duncanhartconsulting.com
www.eurocanalboat.com

Polen

Nieuw Zeeland

Ierland

Noorwegen

Hongarije

Bulgarije

Luxemburg

Finland

Roemenië

Letland

Czech Republic

Bosnië Herzegovina
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Montenegro

Oekraine

Macedonia

Griekenland

Turkije

Zweden

Zweden

Kroatië

Denemarken

Estland

Lithouwen

Australie

 Discovery Yachts
agent for United states of america
tel. +1 206-285-1096 
mlocatell@aol.com
www.discoveryyachts.net

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

Australie

 linssen Yachts B.V.
Brouwersstraat 17
nL-6051 aa  Maasbracht
tel. +31 (0)475-43 99 99
info@linssenyachts.com
www.linssenyachts.com

Polen

Nieuw Zeeland

Ierland

Noorwegen

Hongarije

Bulgarije

Luxemburg

Finland

Roemenië

Letland

Czech Republic

Bosnië Herzegovina
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Montenegro

Oekraine

Macedonia

Griekenland

Turkije

Zweden

Zweden

Kroatië

Denemarken

Estland

Lithouwen

Australie

 Kempers Watersport
agent for the Randstad
herenweg 100  
1431 gX  Leimuiden (bij aalsmeer)
tel. +31 (0)172-50 30 00
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

Australie

 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 

Polen

Nieuw Zeeland

Ierland

Noorwegen

Hongarije

Bulgarije

Luxemburg

Finland

Roemenië

Letland

Czech Republic

Bosnië Herzegovina
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Montenegro

Oekraine

Macedonia

Griekenland

Turkije
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Zweden

Kroatië

Denemarken

Estland

Lithouwen

Australie

 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

Polen

Nieuw Zeeland

Ierland

Noorwegen

Hongarije

Bulgarije
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Finland
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Letland

Czech Republic

Bosnië Herzegovina
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Montenegro
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Turkije
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Kroatië

Denemarken

Estland

Lithouwen

Australie

 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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Kroatië

Denemarken

Estland

Lithouwen

Australie

 linssen France
agent for france
Port de Plaisance
f-89000 auxerre
tel. +33 (0)386 46 96 77
linssen@aquarelle-france.fr
www.aquarelle-france.fr

Polen

Nieuw Zeeland

Ierland

Noorwegen

Hongarije

Bulgarije

Luxemburg

Finland
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Letland

Czech Republic

Bosnië Herzegovina

Servië

Montenegro

Oekraine

Macedonia

Griekenland

Turkije

Zweden

Zweden

Kroatië

Denemarken

Estland

Lithouwen

Australie

 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 

Polen

Nieuw Zeeland

Ierland

Noorwegen
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Lithouwen

Australie

 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

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...”


