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EDITORIAL

WE TAKE YOUR PLEASURE SERIOUSLY

Ruben heeft tijdens mijn zwangerschapsverlof (voor de tweede keer, alleen
was het dit keer beter gepland) ervaren hoe flexibel je moet zijn in de sales
en marketing. Maar het is natuurlijk alleen maar goed voor het wederzijdse
begrip om eens te ervaren wat de ander doet. Zeker in een familiebedrijf.
Ik durf te stellen dat we als directie (maar met name als familie) alleen nog
maar hechter worden door het opvangen van elkaars werkzaamheden bij afwezigheid. Nu heb ik het geluk dat Jac en Ruben geen zwangerschapsverlof
hebben… dus voor mij is dat redelijk overzichtelijk.
Er wacht een eerste verrassing op mijn nog lege bureau – dat ik overigens in
no time omgetoverd heb tot een ‘actieve’ werkplek – namelijk een foto van
Mathijs en Sophie met de tekst ‘welcome back’. Zouden ze me intern dan toch
gemist hebben?
Het begin is weer gemaakt, mijn agenda nog ‘leeg’, dus we kunnen weer aan
de slag. Van Ruben krijg ik een update over alles wat er gebeurd is en hij verhuist weer naar de Kokstraat. Ik ‘krijg mijn team weer terug’.
Het is mooi dat ik bij de start van het beursseizoen weer terug ben. Tijdens
mijn verlof ben ik even op de Hiswa te Water geweest en aansluitend zijn we
gestart met het zoeken naar nieuwe ondersteuning voor ons verkoopteam
om het naderende pensioen van twee collega’s op te vangen.
Op 1 november zijn Lars Franken en Jeroen Opheij gestart. Wellicht heeft u ze
al gezien in onze showroom. En zo niet, zij staan te popelen om u als Linssenklant (of geïnteresseerde) te ontmoeten en van u te horen waarom je voor
een Linssen kiest. Ik nodig u dus graag uit om Lars en Jeroen ‘uit te dagen’. Ze
zullen in elk geval hun uiterste best doen om u te overtuigen!
En zo was het verkoopteam tijdens de Linssen Yachts Boat Show 200% sterker.
We zijn inmiddels alweer in maart 2015 beland en het Collection Weekend zit
er weer op. Dit jaar was het nog drukker bezocht. We kijken uit naar de ‘echte’
start van het vaarseizoen (met Pasen) en hopen op veel goed weer. Voor u en
voor ons. Want laten we eerlijk zijn, varen met mooi weer is toch echt leuker
dan in de regen.
Ik wens u een mooi vaarseizoen toe, en als u
in de buurt van Maasbracht bent: wees welkom, wij staan voor u klaar!
Yvonne Linssen
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Op 20 oktober 2014 ga ik weer met frisse moed aan de slag. Sophie is inmiddels 3,5 maand en ‘oud en wijs genoeg’ om naar de kinderopvang te gaan.
Gelukkig ben ik er niet helemaal ‘uit’ geweest, want ik zou niet weten waar ik
dan moest beginnen.
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uitnodiging
LINSSEN YACHTS IN-WATER
BOAT SHOW 2015

OP 8, 9, 10 EN 11 MEI ORGANISEERT LINSSEN YACHTS DE JAARLIJKSE LINSSEN INWATER BOAT SHOW. VOOR DE ZEVENDE KEER ALWEER KUNT U ZICH VAN VRIJDAG TOT EN MET MAANDAG LATEN INSPIREREN DOOR DE WERELD VAN LINSSEN
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Tijdens de Linssen In-Water Boat Show kunt u proefvaren
met diverse modellen uit ons nieuwbouwprogramma.
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 en ervaar zelf de uitstekende vaareigenschappen en lage geluidsniveaus.
Op deze Linssen In-Water Boat Show kunt u weer veel
nieuws en natuurlijk ook veel vertrouwds ontdekken.
Precies zoals u van Linssen gewend bent. Zo staat als wereldprimeur de nieuwe Grand Sturdy 36.9 AC Variotop®
in de showroom. De Variotop® is een unieke cabrioletkap die nu ook op kleinere jachten mogelijk is (vanaf 36
voet/11,10 m). Met de Linssen-Variotop® vaart u ‘buiten’
en voegt u achterdek en stuursalon samen tot één buitenruimte. Zijn de weergoden u minder gunstig gezind,
dan sluit u de Variotop®, waardoor u als het ware de

stuurstand met de kajuit verbindt en er een indrukwekkende binnenruimte ontstaat.
Vanzelfsprekend kunt u in de showroom en Collectionshowroom een brede keur aan nieuwe en gebruikte jachten in topconditie bewonderen. Misschien zit uw droomjacht er wel tussen!
Grand Sturdy 36.9 AC Variotop®
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YACHTS.

LINSSEN IN-WATER BOAT
SHOW 2015
Data:
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag

8 mei 2015
9 mei 2015
10 mei 2015
11 mei 2015

Openingstijden: dagelijks
van 10.00 - 16.00 uur
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LINSSEN YACHTS BOAT
SHOW 2014
VIJFSTERRENSHOW MET FLAIR
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Tekst: Gabi de Graaf-Weerts; foto‘s: Linssen Yachts/Zebra Fotostudio‘s

MET ZACHT GERUIS VALT EEN ENORM ZWART DOEK VANAF HET PLAFOND NAAR
BENEDEN. ÉÉN TEL IS HET STIL… EN DAN KLINKT EEN DAVEREND APPLAUS. GLANZEND IN DE SCHIJNWERPERS LATEN DE VIJF NIEUWE LINSSEN-MODELLEN ZICH
ZIEN AAN HET PUBLIEK DAT NAAR DE VIP-AVOND VAN DE LINSSEN YACHTS BOAT
SHOW 2014 IN MAASBRACHT IS GEKOMEN.
Zojuist heeft Yvonne Linssen verteld over deze vijf nieuwe modellen van Linssen Yachts. Over de Classic Sturdy
36 Sedan Deckbridge, de Classic Sturdy 42 Sedan, de
Grand Sturdy 30.9 Brilliant Edition, de Grand Sturdy 40.9
Brilliant Edition en de Grand Sturdy 52.9 AC Wheelhouse.
De Boat Show is dit jaar anders qua opzet. Alleen de vijf
primeurs staan in de Linssen Yachts-showroom. Met voor
de scheepsboegen tafeltjes, stoelen en barretjes voor het
publiek. Zo kan onder de voorstevens van de glanzende
modellen genoten worden van een hapje en een drankje.
Circa 200 bezoekers zijn naar de VIP-avond gekomen.
Bezoekers uit Nederland maar ook Belgen, Duitsers, Engelsen, Fransen en voor het eerst veertien leden van de
Finse eigenarenclub. Deze nieuwe Linssen-eigenarenclub
is in het afgelopen jaar opgericht en was voor het eerst
aanwezig op de show.

Na de opening door Yvonne Linssen kan iedereen de
nieuwe modellen bekijken. Vijf modellen met elk hun eigen charmes.
CLASSIC STURDY
Zo ligt er o.a. de Classic Sturdy 36 Sedan Deckbridge, met
de klassieke kenmerken van de Linssen Sturdy-stijl: de
grote raampartijen en het warme mahoniehouten interieur. Verfrissend zijn de witte plafonds en de huidbetimmering in Herreshoff-stijl. En waar de bezoekers echt van
gecharmeerd zijn, is de deckbridge met maar liefst 15 m2
meer ruimte.
Ook de nieuwe Classic Sturdy 42 Sedan is te bezichtigen.
Dit model is uitgevoerd met het Linssen-Variodeck, een
groot schuifdak waarbij je als stuurman in een handomdraai binnen of buiten kan zitten.
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BRILLIANT EDITIONS
De Grand Sturdy 30.9 AC Brilliant Edition en de Grand
Sturdy 40.9 AC Brilliant Edition vallen op door hun moderne diepgrijze kleur. Ook het interieur is geheel van
deze tijd.
GRAND STURDY 52.9 AC WHEELHOUSE
Maar de klapper van de avond is toch wel de Grand
Sturdy 52.9 AC Wheelhouse (zie ook pagina 30 e.v.). De
grootste die Linssen Yachts tot nu toe gebouwd heeft.
En dat is ook te zien. Bezoekers staan versteld van de
ruimte in het jacht; voor en achter een royale kajuit met
tweepersoonsbed, douche en toilet en een middenkajuit
met twee eenpersoonsbedden die kunnen worden omgevormd tot een tweepersoonsbed. Vooral de ‘split-level
saloon’, de doorkijk vanuit de riante salon, met een royale

hoekbank en losse zetels, naar de U-vormige pantry en
tegenoverliggende dinette met een grote eettafel, wordt
erg gewaardeerd en maakt dat het schip nog ruimer lijkt.
Vijf modellen waar nog lang over nagepraat wordt, bijvoorbeeld in hotel De Roosterhoeve in het nabijgelegen
Roosteren, waar traditiegetrouw tijdens het Boat Showweekend de eigenarenclubs uit diverse landen bijeenkomen.
Ook de bezoekers op zaterdag en zondag raken niet uitgekeken en uitgepraat over de vijf primeurs van Linssen
Yachts. Zo ook burgemeester Stef Strous van de gemeente Maasgouw. “Ik ben er trots op om Linssen Yachts binnen de gemeentegrenzen te hebben. Een ambachtelijk
maar ook innovatief bedrijf dat een diversiteit aan werkgelegenheid biedt; van timmermannen en schilders tot
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verkopers en engineers”, zegt Strous rondkijkend over de
Grand Sturdy 52.9 AC Wheelhouse. “Een prachtig product
met internationale flair.”
Wie het vrije vaargevoel van een Linssen-motorjacht wil
ervaren of wie nog twijfelt over de aanschaf van een jacht
van Linssen, kan eerst eens een mooie reis maken via
Linssen Boating Holidays® (LBH), de chartercombinatie
die natuurlijk ook met een uitgebreide stand op de Boat
Show aanwezig is. Partners in heel Europa hebben zich in
LBH verenigd voor de verhuur van Linssen-motorjachten.

Samen met LBH kan naar ieders wensen een prachtige
boottocht door Europa samengesteld worden.
Het hele weekend blijft het een komen en gaan van bezoekers. Uiteindelijk zullen zo’n vijftienhonderd belangstellenden de Linssen Yachts Boat Show bezoeken.

. . . W H AT ' S N E W ?

LINSSEN YACHTS IN DE PRIJZEN
LINSSEN YACHTS WINT LIMBURG EXPORT AWARD 2014
Tijdens een feestelijke bijeenkomst op woensdagavond
29 oktober 2014 is bekendgemaakt dat Linssen Yachts de
Limburg Export Award 2014 heeft gewonnen.
Volgens de jury is Linssen Yachts een ‘voorbeeld van de
Limburgse maakindustrie’. Voor de Award is de bedrijfsomvang niet doorslaggevend; wel een financieel gezonde bedrijfsvoering en een heldere en succesvolle exportvisie.

Op woensdag 18 november 2015, vlak voordat we op 21
november 2015 de deuren van de 17e Linssen Yachts Boat
Show openen, zal Linssen Yachts gastheer zijn voor de
uitreiking van de Limburg Export Award 2015.

L I N S S E N MAGAZINE # 4 5

De Limburg Export Award werd dit jaar voor de negende keer uitgereikt bij de winnaar van vorig jaar. Aan de
Award is een geldprijs van 10.000 euro en een sculptuur
van de Roermondse kunstenaar Dick van Wijk gekoppeld.

INITIATIEF
De Limburg Export Award is een initiatief van de Export
Sociëteit Limburg en wordt provinciebreed gedragen
door Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV), MKB Limburg en Zuyd Hogeschool. Sponsoren zijn de Kamer van
Koophandel Limburg, Provincie Limburg, ING en Seacon
Logistics BV.
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IHR TRAUMSCHIFF

Jaarlijks wordt door het Duitse bureau Market Research
Neuhausen een omvangrijke lezersenquête uitgevoerd
in opdracht van het grootste Duitse watersportblad,
BOOTE. Ook dit keer was Linssen Yachts weer de bouwer
van het droomjacht van vele lezers.
Gelukkig blijft het vaak niet bij alleen maar dromen. Vele
lezers uit geheel Europa (en daarbuiten) weten de weg
naar Maasbracht te vinden en zetten hun droom om in
werkelijkheid.

L I N SS E N YAC H T S - J O U R N A A L

GRAYDON AWARD VOOR FINANCIEEL

GEZOND BEDRIJF

ZEER VEREERD
Yvonne Linssen is zeer vereerd met het winnen van de
award: “Zeker in deze tijd is het van belang om binnen- en
zeker ook buitenlandse relaties te laten zien dat wij een
betrouwbare partij zijn. Met de Graydon Award kunnen
we wederom aantonen dat Linssen Yachts een financieel
gezond bedrijf is waarmee men verantwoord zaken kan
doen. Linssen Yachts is een bijzonder op export georiënteerd bedrijf dat in theorie over de hele wereld verkoopt.
Deze award zal zeker bijdragen aan het verstevigen van
onze positie.”

waarden van Graydon om zich ‘financieel gezond’ te
kunnen noemen. Het oordeel is gebaseerd op een mix
van factoren zoals omzetcijfers, jaarcijfers en het betaalgedrag. Informatie is afkomstig uit de database van
Graydon, die dagelijks wordt onderhouden, zodat zakenrelaties verzekerd zijn van de meest complete en actuele
gegevens.
Graydon biedt zakelijke en financiële informatie die van
cruciaal belang is voor elke organisatie die beter zaken
wil doen, van zelfstandig ondernemer tot multinational.
Graydon maakt deel uit van een internationaal netwerk.
Hierdoor biedt Graydon online toegang tot bedrijfsinformatie over maar liefst 80 miljoen bedrijven wereldwijd.

STRENGE CRITERIA
Slechts 3% van alle Nederlandse bedrijven heeft zijn financiën echt op orde en voldoet aan de strenge voor-

CROATIAN BOAT OF THE YEAR
De Classic Sturdy 36 Sedan Deckbridge is uitgeroepen tot ‘Croatian
Boat of the Year’. Deze award – georganiseerd door het Kroatische magazine Naucat (www.naucat.com)
– wordt al meer dan tien jaar toegekend aan nieuwe jachten die op de
Kroatische markt worden geïntroduceerd. Voor dit jaar waren 23 jachten
genomineerd, waarbij uiteindelijk
onze nieuwe Classic Sturdy als winnaar naar voren is gekomen.

Het unieke van deze award is dat
de winnaar wordt bepaald door de
branche zelf. Jachtbouwers kunnen
zelf aangeven welk jacht in een bepaalde categorie het beste is. We
voelen ons dan ook zeer vereerd met
deze award.
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Eind 2014 heeft Linssen Yachts de ‘Graydon Award voor
Financieel Gezond Bedrijf’ in ontvangst mogen nemen.
Mark Beekman, Marketing Director bij Graydon, reikte de
award uit: “Met de award kunnen bedrijven zich onderscheiden ten opzichte van de concurrent. De award laat
zien dat een bedrijf aan zijn (betalings)verplichtingen kan
voldoen. Dat betekent dat zakenrelaties zonder zorgen
met ze kunnen samenwerken.”
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. . . W H AT ' S N E W ?

LINSSEN YACHTS BEST PERFORMING DEALER AWARD 2014

MAASBRACHT, 21 NOVEMBER 2014

L I N S S E N MAGAZINE # 4 5

LINSSEN YACHTS KENT ‘BEST PERFORMING DEALER
AWARD 2014’ TOE AAN FRANCE FLUVIALE.
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Voorafgaand aan de jaarlijkse Linssen Yachts Boat Show
eind november werd de internationale Linssen-dealermeeting gehouden, een bijeenkomst voor alle (inter)
nationale Linssen-vertegenwoordigers uit 11 landen.
Om te beginnen werden enkele nieuwe gezichten voorgesteld. Op de werf in Maasbracht zijn Jeroen Opheij en
Lars Franken aangesteld ter ondersteuning van de salesafdeling. Daarnaast zijn er nieuwe vertegenwoordigers
in Turkije (Gena Yacht), Australië/Nieuw-Zeeland (EuroCanalBoat) en Zweden (Linssen Yachts Sweden).
Tijdens de dealermeeting worden de bijzondere aspecten
van de primeurs in detail doorgenomen en alle nieuwe
ontwikkelingen voor het komende jaar besproken. Daarnaast wordt teruggeblikt op de resultaten van het afgelopen jaar en vooruitgekeken naar de tendens, verwachtingen en ontwikkelingen van het komende jaar.
Bij deze gelegenheid werd ook de ‘Best Performing Dealer Award 2014’ uitgereikt. Deze ging dit jaar naar France
Fluviale (Frankrijk) voor de beste verkoopresultaten.

“Ik ben er toch al trots op om met Linssen Yachts samen
te werken, dus het is een enorme eer om de Best Performing Dealer Award 2014 te ontvangen, zeker omdat er
zo veel hardwerkende, ervaren internationale Linssendealers zijn. En eerlijk gezegd zijn Linssen-motorjachten
van zo’n geweldige kwaliteit dat de boten zich haast zelf
verkopen. Het zijn dus eigenlijk de ontwerpers, de botenbouwers en alle andere mensen bij Linssen die de prijs
verdienen.
Frankrijk is de afgelopen jaren geleidelijk steeds verder
opgeklommen in de verkoopcompetitie. Daardoor varen
er steeds meer Linssens in Frankrijk en langs de Franse
kust. Die trekken de aandacht, en dat is het beste verkoopinstrument dat een Linssen-dealer zich wensen kan.
De boatshow in Parijs begint op 6 december, en ik heb
al een heleboel afspraken met klanten die
de twee geëxposeerde nieuwe modellen
willen zien en meer willen weten over het
interessante nieuwe Linssen-aanbod. 2015
belooft nu al een mooi jaar te worden voor
Linssen in Frankrijk”, aldus Mike GardnerRoberts van France Fluviale.

LINSSEN YACHTS KRIJGT BEZOEK VAN
JAGUAR DAIMLER CLUB HOLLAND

MAASBRACHT, 3 OKTOBER 2014

Op vrijdag 3 oktober mocht Linssen Yachts zich verheugen over het bezoek van de Jaguar Daimler Club Holland.
Zestig leden van de JDCH kwamen ‘s ochtends met hun
trots naar Maasbracht. Hun Limburg-weekend begon bij
Linssen Yachts met de Linssen Factory Experience.

De Jaguar Daimler Club Holland bestaat sinds november
1976. Het is een actieve club van eigenaren van zowel
klassieke als moderne Jaguars en Daimlers. Tegenwoordig kent de JDCH circa 1.800 enthousiaste leden in binnen- en buitenland.

Rond 11 uur stonden op de parkeerplaats in totaal 31 Jaguar/Daimlers uit verschillende bouwjaren. Diverse klassieke modellen zoals de Jaguar XJ, een Jaguar XK 120, een
Jaguar E-type en bijvoorbeeld de Daimler 250, maar ook
verschillende nieuwe modellen.

VOOR MEER INFORMATIE OVER DE JAGUAR DAIMLER
CLUB HOLLAND, KIJK OP WWW.JDCH.NL

De leden kregen bij Linssen Yachts een uitgebreide rondleiding door de werf. Door de serieproductie heeft de
stalen jachtbouw bij Linssen veel raakvlakken met de automobielindustrie. De leden van de JDCH konden de kwaliteit van de productie en de verschillende interieurstijlen
met kersen- en mahoniehout van de Grand Sturdy- en
Classic Sturdy-serie bijzonder waarderen.

L I N SS E N YAC H T S - J O U R N A A L

LINSSEN YACHTS GASTHEER VOOR
LIMBURGSE ZAKENMANNEN
MAASBRACHT, DECEMBER 2014

Ruben Linssen: “Alle directeur-eigenaren zijn in de loop
van dit jaar geïnterviewd door Jos van Wersch. Een bevlogen man, die met zijn vlotte schrijfstijl, gevoel voor
historie en een frisse blik naar de toekomst boeiende verhalen heeft geschreven. De mooie zwart-wit-fotografie
van Kim Roufs geeft nog eens een extra dimensie aan de
portretten.”
Uitgever: Vinda Media, www.vindamedia.nl
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Op dinsdag 9 december was Linssen Yachts gastheer voor
de presentatie van het nieuwe glossy magazine Limburgse Zakenmannen.
In navolging van dezelfde uitgave in 2013, maar dan
Limburgse Zakenvrouwen, waarin Yvonne Linssen werd
geportretteerd, was het nu de beurt aan Ruben en Jac
Linssen, die samen met 29 collega-ondernemers uit de
Limburgse zakenwereld werden voorgesteld.
Op het ‘Upper Deck’ in de Linssen-showroom werden de
80 genodigde gasten voorzien van hapjes en drankjes.
De gedeputeerde van Economische Zaken van de Provincie Limburg, de heer drs. A.M.G. Beurskens, en de heer J.
Zuidam, voorzitter van Brainport 2020 en voorzitter van
de LWV, spraken vol passie over de innovatiekracht en
potentie van veel Limburgse bedrijven. Een groot aantal
bedrijven benut de exportmogelijkheden van onze grensregio, maar voor veel andere zijn er zeker nog mogelijkheden om dit uit te bouwen en hierdoor nog sterker te
worden.
Uiteindelijk werd de cover van het magazine onthuld en
kreeg iedere aanwezige een persoonlijk exemplaar overhandigd.
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MOGEN WE DIT JA AR

UW GASTHEER ZIJN?
De Jaguar Daimler Club en de Limburgse Zakenmannen zijn maar een kleine greep uit de ruim 27 groepen
die Linssen Yachts in 2014 bezochten. In totaal waren
we gastheer voor bijna 800 personen. Alle gasten worden volgens Limburgse traditie ontvangen met koffie en
heerlijke Limburgse vlaai. Aansluitend vertellen we met
een korte beeldpresentatie over de geschiedenis, ontwikkeling en productie van Linssen Yachts, voordat we daadwerkelijk door de productiehallen lopen.
Diverse business- en serviceclubs hebben ook nog genoten van een afsluitend hapje en drankje aan de bar van
ons ‘Upper Deck’.
Alle bezoekers zijn unaniem:
“...je proeft de sfeer van het familiebedrijf...”

“...nooit geweten wat er achter die showroomramen allemaal gebeurt...”
“...ongelooflijk dat deze schitterende producten hier in
Limburg worden gemaakt...”
“...de kwaliteit, netheid en accuratesse op de werkvloer,
in de hallen en op het terrein weerspiegelen zich in de
kwaliteit van het eindproduct...”
Ook in 2015 bestaat de mogelijkheid voor ondernemersverenigingen, business clubs, serviceclubs, zeilverenigingen en motorbootclubs om een exclusieve rondleiding
door onze productiehallen te krijgen.
INTERESSE? NEEM DAN CONTACT OP MET
INFO@LINSSENYACHTS.COM
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30.9 AC
BRILLIANT EDITION
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Basisspecificaties:
± 9,75 x 3,35 x 1,00 m
L x b x d:
Min. kruiphoogte: ± 2,36 m
CE-Classificatie C (Kust)
Motorisering:
1x 4 cil. Volvo Penta Diesel, type D2-55
1x 41 kW (55 pk), 3000 rpm
Basisprijs 30.9 Brilliant Edition:
€ 199.650,-

Uitvoering:
Romp en cabrio grijs gekleurd, aluminium verschansing
achterdek in opbouwkleur, scheepsnaam in chroomkleur,
speciaal geselecteerde stoffen bekleding, gordijnen en
Corian in moderne grijstinten, zonnematrassen op het
voordek, moderne LED-leeslampen chroom, salon, VK en
AK deels uitgevoerd met hoogwaardige wandbekleding,
douche en toilet VK in moderne New Comfort-uitvoering,
elektrisch toilet VK, LED-televisie 23“ in de salon, televisieantenne type Glomex

‘Brilliant’ Navigation-pakket
€ 15.730,Raymarine C95 kaartplotter, Raymarine P70R autopiloot,
Raymarine Smart controller, hekschroef, afstandsbediening
voor boeg- en hekschroef, elektrische ankerlier
‘Brilliant’ Deck-pakket
€ 20.330,origineel Linssen-teakdek op het achterdek, gesloten overkapping over achterdek aan de standaard cabrio, dekkisten,
kussenset voor dekkisten, RVS zij-instaptrap SB/BB
(alle prijzen zijn incl. 21% btw)

L I C H T, M O D E R N E N F R I S .
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40.9 AC
BRILLIANT EDITION
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Basisspecificaties:
L x b x d:
± 12,85 x 4,30 x 1,20 m
Min. kruiphoogte: ± 3,01 m
Motorisering:
1x 5 cil. Volvo Penta Diesel, type D3-110
1x 82 kW (110 pk), 3000 rpm
CE-Classificatie
B (Zee)
Basisprijs 40.9 Brilliant Edition:
€ 369.050,(tegen meerprijs leverbaar in twin-uitvoering)
Uitvoering:
Romp en cabrio grijs gekleurd, aluminium verschansing
achterdek in opbouwkleur, scheepsnaam in chroomkleur,
speciaal geselecteerde stoffen bekleding, gordijnen en
Corian in moderne grijstinten, zonnematrassen op het
voordek, achterkajuit met spiegel tegen de achterwand,
moderne LED-leeslampen chroom, salon, VK, AK en
middencabine deels uitgevoerd met hoogwaardige
wandbekleding, douche en toilet VK en AK in moderne
New Comfort-uitvoering, elektrisch toilet VK en AK, LEDtelevisie 23“ in de salon, elektrische TV-lift, televisieantenne type Glomex

‘Brilliant’ Navigation-pakket
€ 20.270,Raymarine C127 kaartplotter, Raymarine P70R autopiloot,
Raymarine Smart controller, hekschroef, afstandsbediening
voor boeg- en hekschroef, elektrische ankerlier
‘Brilliant’ Deck-pakket
€ 27.290,Origineel Linssen-teakdek op het achterdek, gesloten overkapping over achterdek aan de standaard cabrio, dekkisten,
kussenset voor dekkisten, RVS zij-instaptrap SB/BB
(alle prijzen zijn incl. 21% btw)

HET LINSSEN-INTERIEUR

SS COLLECTION // 2015

GENIET VAN HET
PERFECTE DAGJE UIT
IN DESIGNER OUTLET
ROERMOND EN ONTDEK
DESIGNERMERKEN MET
KORTINGEN TOT 70%
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STYLE HUNTERS
Bij Designer Outlet Roermond vindt u Diesel, Mulberry,
Moncler en nog vele designermerken met kortingen tot
wel 70% het hele jaar door. Het Designer Outlet ligt op
slechts een paar minuten loopafstand van de pittoreske
stad Roermond, dus u kunt een fantastische shoppingdag
nog combineren met sightseeing in Roermond. Met een
aanbod van 200 exclusieve merken en de aanwezigheid
van stijlvolle cafés en restaurants zijn we dé meest
unieke shopping bestemming van de regio!

16

f o s s il
e s c a da

TA X FREE WINK E LE N
Klanten van buiten de EU
kunnen BTW terugkrijgen
op hun aankopen.

VOOR DE
LABEL LOVERS
Internationale
topmerken zoals
Baldinini, Furla en
Hugo Boss.

swa rovs k i

D E S I G N E R - O U T L E T- RO E R M O N D.CO M

scotch & soda

L I N SS E N YAC H T S - J O U R N A A L

VOOR JA ARS BEURZEN
MAASBRACHT, JANUARI-APRIL 2015

BOOT DÜSSELDORF (D)
Onze eerste show van het jaar – en meteen ook de grootste en belangrijkste – was BOOT Düsseldorf van 17 tot 25
januari. Iedereen die in hal 17 is geweest, heeft het gemerkt: bij Linssen Yachts was het te doen. We hadden
een bijzonder druk bezochte stand en mochten ons verheugen in de belangstelling van veel nieuwe, maar ook
heel veel bestaande relaties.

GENT (B) EN ISTANBUL (TR) BOAT SHOW
Een week later, weer twee beurzen tegelijk: de Belgian
Boat Show in Gent en de Istanbul Boat Show in Turkije (1422 februari). Al enkele jaren merken we dat Gent aan het
groeien is. Reden genoeg om hier met een Grand Sturdy
36.9 AC en een Classic Sturdy 42 Sedan flink uit te pakken. Samen met onze Belgische partner Linssen Yachts
Belgium en onze vertegenwoordiger voor Zeeland, Jonkers Yachts, hadden we tijdens de twee weekenden onze
handen vol.
In Turkije hadden onze nieuwe vertegenwoordigers van
Gena Yacht een Grand Sturdy 45.9 AC opgesteld. Ze kregen veel aandacht, omdat de klassieke stalen romp opviel tussen de moderne uitstraling van de snelle polyester
jachten.
SUISSE NAUTIC (CH)
In Zwitserland, met Linssen-vertegenwoordiger van het
eerste uur Nasta Marine, wordt één keer per twee jaar
Suisse Nautic georganiseerd (18-22 februari). De nieuwe
Classic Sturdy 36 Sedan Deckbridge – in 2014 geïntroduceerd op het Meer van Nêuchatel – werd hier bijzonder
goed ontvangen.

SEATTLE (USA)
Voor het eerst dit jaar heeft onze nieuwe Amerikaanse
vertegenwoordiger deelgenomen aan de Seattle Boat
Show (23 januari tot 1 februari). Veel bezoekers die Linssen nog van jaren terug kenden – toen we ook in Amerika
een vertegenwoordiging hadden – waren geïnteresseerd
in de vele nieuwe ontwikkelingen van Linssen Yachts.
BOOT HOLLAND (NL)
Terug in ons eigen land was er Boot Holland in Leeuwarden. Deze beurs is gegroeid en vervult een prominente
rol in de Nederlandse staalbouw. Ook hier hadden onze
verkopers geen moment rust en was het een bijzonder
positieve beurs.
HELSINKI BOAT SHOW (FIN)
Vervolgens ging het in sneltreinvaart kriskras door Europa.
Gelijktijdig met BOOT Holland liep de Helsinki Boat Show
in Finland (6-15 februari). Linssen-vertegenwoordiger
Proficon was zeer tevreden over het aantal bezoekers. De
Grand Sturdy 30.9 AC werd druk bezocht.

MOSKOU BOAT SHOW (RUS)
Tijdens het maken van dit magazine hebben ook nog de
Moskou Boat Show (10-15 maart), ons eigen Linssen Collection Weekend (14-16 maart) en diverse ‘Hausmessen’
van onze Duitse dealers plaatsgevonden.
HEEFT U ONS GEMIST OF BENT U NIET GEWEEST?
U ziet: we zitten niet stil. Een klein tiental grotere en kleinere beurzen in ruim twee maanden tijd. Organisatorisch
een bijzondere uitdaging, maar daar zijn we natuurlijk
aan gewend.
Natuurlijk is het helemaal niet nodig om te wachten tot
er ergens in de buurt een beurs is om ons te bezoeken. U
kunt net zo goed (zes dagen per week en zondag mogelijk
op afspraak) naar Maasbracht komen. In onze showroom,
Collection-showroom en haven staat altijd een ruime selectie nieuwe en gebruikte jachten opgesteld.
Om teleurstellingen te voorkomen, is het dan wel aan te
raden om vooraf contact op te nemen, zodat we alle tijd
voor u kunnen reserveren.
Mail: info@linssenyachts.com
of bel + 31 475 43 99 99
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Ieder jaar is het ‘vaste prik’. Vanaf januari tot en met
maart zijn er dan in heel Europa diverse beurzen waar we
aan deelnemen.
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Czech Republic
. . . W H A T ' S NBosnië
EW?

Herzegovina

Servië
UITBREIDING
VAN HET

AGENTEN-NETWERK
Montenegro
MAASBRACHT, JANUARI 2015

Oekraine

EEN BELANGRIJK ONDERDEEL VAN ONZE INTEGRALE KWALITEIT IS HET OMVANG-

Macedonia
RIJKE AGENTENEN SERVICENETWERK IN EUROPA. WAAR U OOK BENT, ER IS ALTIJD
WEL EEN LINSSEN-VERTEGENWOORDIGER IN DE BUURT. HET AFGELOPEN JAAR IS
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Griekenland
ER OP DIT GEBIED
VEEL GEBEURD.

TURKIJE
Turkije
Turkije is voor een stalen waterverplaatser misschien niet het eerste land waar u aan denkt, maar de
Zweden
vaak beschutte wateren,
pittoreske baaitjes en havens
langs de ruim 6.500 km lange kustlijn zijn juist uitstekend
te bevaren.
Denemarken
Sinds 2014 is Gena Yacht onze agent voor Turkije. Zij zullen vanaf diverse locaties Linssen Yachts vertegenwoorEstland
digen op het gebied
van verkoop, service en onderhoud.
Het hoofdkantoor en technisch centrum is gevestigd in
Çesme-Port Alaçatı
Marina. Daarnaast zijn er kantoren
Lithouwen
in Istanboel en Marmaris Netsel Marina en is er een servicepunt in D-Marin Turgutreis. Voor de overige havens in
Australie
Turkije is een mobiel
team beschikbaar.
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Turkije kent een rijke geschiedenis van vele culturen zoals
de Hettieten, Assyriërs, Grieken, Armeniërs, Perzen, Seltsjoeken en Ottomanen. Veel Turkse steden hebben een
geschiedenis die teruggaat tot voor de Turkse periode en
waarvan nog steeds resten te vinden zijn. Dat er in Turkije
zo veel historische gebouwen intact zijn gebleven, komt
doordat tijdens de Ottomaanse periode vaak restauratiewerken zijn verricht.
Grote historische steden als Istanboel, Bursa Edirne en Izmir zijn erg in trek bij toeristen, maar verspreid over het
land vindt men nog honderden historische locaties, zoals
de vele oude Griekse ruïnesteden Troje, Efeze, Pergamon,
Milete, Priëne, Aphrodisias, Sagalassos, Xanthos, Side,
Phaselis en Didyma.
Turkije is dus echt de moeite waard om ook eens vanaf
het water te bewonderen.
GENA TURIZM YATÇILIK ORG.INS. TIC.
LTD.ŞTI
PORT ALAÇATI
TR-35950 Çeşme / Turkey
T (+9) 0232 716 09 10 -11

Grand Sturdy 45.9 AC op de Istanbul Boat Show 2015
(boven) en voor de kust van Göcek (onder).

GENA TURIZM YATÇILIK ORG.INS. TIC.
LTD.ŞTI - İSTANBUL OFIS
M.Nurettin Selçuk Cad. 56/4
TR-34726 Kadıköy / İstanbul / Turkey
T (+9) 0216 347 48 19
T (+9) 0541 712 14 01
gena@gena-yacht.com
www.gena-yacht.com

Turkije

Wilt u ook eens inRoemenië
Zweden varen? Neem dan gerust contact op met Linssen Yachts Zweden voor meer informatie.

Letland

LINSSEN YACHTS ZWEDEN
Kiselgränd 5
Czech
Republic
SE - 16764
BROMMA
T +46 8-7048895
Bosnië
Herzegovina
E bo.molander@linssenyachts.se
I www.linssenyachts.se

VERENIGDE STATEN
U ziet het: het dealernetwerk van Linssen Yachts
is flink uitgebreid. En omdat ook aan de andere kant van
de oceaan de markt volop in beweging is, is Discovery
Yachts daar onze vertegenwoordiger. Om te beginnen
Polen
wordt er dit voorjaar deelgenomen aan diverse beurzen
zoals de Seattle Boat Show (eind januari), Pacific Sail Expo
Ierland
in San Francisco (9-12 april) en het Trawler Fest Anacortes, dat van 12 t/m 17 mei wordt gehouden in Anacortes/
Noorwegen
Washington.
DISCOVERY YACHTS
Nieuw
Michael & Elizabeth
LocatellZeeland
1500 Westlake Ave North, Suite 102
Seattle WA 98109Hongarije
USA
T +1 206 285 1096
mlocatell@aol.comBulgarije

Zweden
Kroatië
Luxemburg
Finland
Roemenië
Letland
Czech Republic
Bosnië Herzegovina

Servië

Servië

Montenegro

Montenegro

OEKRAÏNE
Oekraine
Oriyana Yacht Center in Vyshgorod is de basis
in de Oekraïne voor Linssen Yachts. Gelegen in
Macedonia
het noorden van Kiev,
aan de rivier de Dnjepr, is het ronde
gebouw dat er uitziet als een vuurtoren, een echt visitekaartje voor de stad.
Griekenland
Het Yacht Center heeft ligplaatsen voor zestig jachten en
kan een full-service-pakket aanbieden, met winterstalTurkije
ling, onderhoud en service. De haven heeft een restaurant, veel parkeergelegenheid en een watersportwinkel.

Zweden

Denemarken
Estland

Oekraine
Macedonia
Griekenland
ORIYANA YACHT CENTER
Turkije
Naberezhna street 3, Vyshgorod
Kyiv region 07300, Ukraine
Zweden
Tel.: +38 044 221 66 36
yachtclub@oriyana.com
www.oriyana.comDenemarken

Estland
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ZWEDEN
Zweden
Naast Finland is er sinds vorig jaar ook in Zweden een Linssen-dealer gevestigd. Linssen Yachts Sweden
is gevestigd in Bromma,
ten westen van Stockholm. Het
Denemarken
vliegveld Bromma/Stockholm Airport ligt op slechts enPolen
kele kilometers afstand.
Estland
Kenmerkend voor de Zweedse kust zijn de ‘scheren’: honIerland
derden eilandjes die eigenlijk de toppen van ‘bergen’ zijn
Lithouwen
die vanaf de zeebodem
oprijzen en boven het water uitNoorwegen
steken. Tussen die eilandjes ligt veelal beschut water, zodat je hier uitstekend kunt varen.
Australie
Het mooie van de Zweedse kust is de schitterende natuur
Nieuw Zeeland
en pittoreske vissersdorpen
met hun karakteristieke houten huizen in verschillende kleuren.
Het Göta-kanaal is voor Zweden misschien wel de beHongarije
langrijkste waterbouwkundige prestatie van weleer. Het
190 kilometer lange, blauwe lint loopt van Göteborg in
Bulgarije
het westen naar Sjötorp in het oosten en is voor de motorbootvaarder dé bestemming van Zweden.
Zweden
Lange tijd was het
Göta-kanaal van essentieel economisch, infrastructureel en strategisch belang voor Zweden. Maar tegenwoordig
Kroatiëis het vooral een recreatieve
trekpleister voor waterliefhebbers, fietsers en wandelaars. Jaarlijks bezoeken circa 3 miljoen toeristen de waLuxemburg
terweg en de leuke bestemmingen op haar oevers. Doordat het kanaal zo uitgestrekt is, kun je er volop genieten
Finland
van rust en ruimte.
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VAARVAKANTIES OP LINSSEN-MOTORJACHTEN AANBIEDEN.
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LAGUNALONGA
Cannaregio 986, IT-30121 Venezia
mob (+39) 380 3053078
f.calzolaio@culturnet.net
www.ventidicultura.it
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Linssen Boating Holidays®
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ENGELAND
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Tijdens
Düsseldorf
in januari werd op de Linssen
V
Boating Holidays-stand in de charterhal de Linssen
Grand Sturdy 36.9 AC van LBH-partner Hobbs of Henley
Mazurian
Masurian
gedoopt.
Great Lakes De ‘Midsomer’ (vernoemd naar Barnaby’s
Midsomer Murders) zal vanaf het komende seizoen te
huur zijn op de Theems in Engeland.
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ITALIË
Ook nieuw voor het komende seizoen is Italië. Vanaf
augustus 2015 kunt u in het hart van Venetië een Linssen
Grand Sturdy 40.9 AC huren. Onze nieuwe LBH-partner
Lagunalonga verwelkomt u graag.
Lagunalonga biedt u een unieke manier om kennis te
maken met de rijkdommen van Venetië: architectuur,
archeologisch erfgoed, ongerepte natuur, bijzondere
ambachtelijke producten en culinaire genoegens. Het is
een ontspannend cultureel avontuur om de hele lagune
te verkennen. Neem de tijd voor deze unieke belevenis.
Ontdek de genius loci (de eigenheid) van Venetië door
middel van een vaarroute langs de hoogtepunten van
de Venetiaanse cultuur en natuur: zandbanken, musea,
eilanden, kloosters, oases, kerken, duinen, ommuurde
wijngaarden, archeologische vondsten. Geniet van
het comfort van een exclusief Linssen-jacht. En proef
de traditionele gerechten in een modern jasje, in
combinatie met de plaatselijke wijnen.
Lagunalonga is meer dan varen over de lagune: het is
de toegangspoort tot betoverende, nauwelijks bekende
plekken. Bezoek de historische bezienswaardigheden
in de Venetiaanse archipel met uw exclusieve Linssenjacht. Een zevendaagse tocht die op ieders wensen
kan worden afgestemd en in elke combinatie: van
avontuur en ontspanning, cultuur en sport tot natuur
en verfijnde keuken. Daarbij kunt u het waterlandschap
ook nog op andere manieren beleven, met een lokaal
type pleziervaartuig of tijdens een van de culturele
evenementen, zoals lokale festivals en roeiwedstrijden.
na
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Het bootverhuurbedrijf Saimaa Charter Ltd bestaat
al sinds 1978. Het bedrijf van de familie Niskanen is
gevestigd in Savonlinna, midden in het Saimaagebied.
Het is een van de oudste bootverhuurbedrijven van
Finland. U hoeft alleen maar op de steiger aan boord van
uw Linssen te stappen en u kunt vertrekken. U geniet van
uw vakantie en de familie Niskanen doet de rest.
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Tekst: Gabi de Graaf-Weerts; foto’s: Linssen Yachts/Zebra Fotostudio’s

FAMILIE MICHELS DRAAIT AL
BIJNA 120 DIENSTJAREN MEE

ZE WORDEN STEEDS SCHAARSER: WERKNEMERS MET EEN DIENSTVERBAND VAN VEERTIG JAAR
OF MEER. MAAR LINSSEN YACHTS KENT ZE NOG. ZOALS JAN MICHELS, HIJ WERKT ZELFS AL MEER
DAN VIJFTIG JAAR BIJ LINSSEN. MAAR HIJ IS NIET DE ENIGE IN DE FAMILIE MICHELS. OOK ZIJN
BROER PIET WERKT HIER AL RUIM 45 JAAR. VERVOLGENS WAS HET NIET VREEMD DAT OOK JANS
ZOON BJÖRN HIER AAN DE SLAG GING, NU ZEVENTIEN JAAR GELEDEN. KORTOM, EEN FAMILIE
DIE LINSSEN YACHTS EEN WARM HART TOEDRAAGT.
Al op zijn negende ging de nu 34-jarige Björn op zaterdag met vader Jan mee naar Linssen Yachts. Er was namelijk altijd wel wat te doen; boten verplaatsen, beurzen
voorbereiden of werkbrieven maken. “Andere kinderen
gingen spelen, maar ik ging mee boten omzetten. Ik zat
elke zaterdagochtend zo vroeg mogelijk in de auto, zodat pap mij niet vergat mee te nemen. Ik reed mee op de
heftruck, of wanneer pap op kantoor werkbrieven moest
opstellen, zat ik naast hem tekeningen te maken”, vertelt
Björn enthousiast. “Als er maar een zwaailicht opzat, dan
vond hij het geweldig”, vult vader Jan Michels (66) meteen lachend aan.
Jan begon in 1964 bij Linssen als timmerman en werd later voorman, maar hij deed er nog van alles naast. “Zoals
intern transport, motors inbouwen, zelfs grote scheepsreparaties. Zo ging dat toen”, vertelt Jan. Eigenlijk is hij
al met pensioen, maar op de vraag hoe vaak hij per week
nog bij Linssen te vinden is, antwoorden vader en zoon in
koor: “Bijna elke middag!” Vorig jaar was Jan vijftig jaar
bij Linssen. Nee, afscheid nemen kan hij niet. “Het is nu
mijn hobby geworden.” Jan houdt zich vooral nog bezig
met het transport van de jachten; intern, maar ook op

boatshows en beurzen. “Het is leuk dat je erbij betrokken
blijft.”
Broer Piet (61) volgde Jan na de zomer van 1969. “Ik werd
ook als timmerman aangenomen. ‘Ga maar hout zagen’,
werd tegen mij gezegd. Maar ik was helemaal geen timmerman, ik was bankwerker”, vertelt Piet lachend. “Gelukkig kon ik de volgende dag alsnog in de cascohal aan
de slag. Zo ging dat toen gewoon.” Nu verzorgt Piet vooral het interne transport en plaats hij boten in of haalt ze
uit het water met de bootlift.
In 1998 was het de beurt aan Björn. Na een jaar lang stagelopen bij diverse bedrijven, kon hij bij het laatste bedrijf aanblijven. Juist ja: bij Linssen Yachts. “Ik sprong een
gat in de lucht.”
De interieurhal Logicam 2 is nu het werkterrein van voorman Björn. Twaalf jachten in aanbouw liggen hier op een
rij. Vol passie vertelt hij over ‘zijn’ stukje Linssen. “De invoering van Logicam is de grootste verandering geweest
die ik heb meegemaakt.” Vroeger bleven de boten op één
plek staan en daar werd alles gedaan, van motorinbouw,
betimmering tot afwerking. Nu schuiven de jachten op de
Logicam II-lijn (met jachten tussen de 40-46 voet) om de
10 dagen een plaats op en op elke plek wordt er aan een

Jan, trekt Piet de bijna vijftien meter lange Grand Sturdy
uit de botenrij en met slechts enkele decimeters ruimte
aan beide zijden wordt het gevaarte de hal uit gemanoeuvreerd.
“Weet je dat hier in de gebouwen van Linssen wel zo’n
zeventig jachten liggen? Daar heb je als buitenstaander
totaal geen weet van”, zegt Jan Michels. “Dat was vroeger ook wel anders.”, vult Piet aan. “Toen wij begonnen
was er één gebouw en daar maakten wij een boot helemaal af.” Maar vooral de komst van de computer in de jaren negentig was voor Piet en Jan een grote verandering.
“Eerder moesten wij nog alles zelf uitmeten en snijden,
nu wordt de hele boot als bouwpakket aangeleverd en
worden de onderdelen als modules in elkaar gezet”, zegt
Piet. “Toen had je ook meer contact met klanten. Zij kwamen dan kijken, en moest er ergens vijf centimeter bij of
vijf centimeter af, dan deed je dat”, zegt Jan. “Nu is alles
al uitgetekend en gefreesd via de computer.”
Af en toe komen er nog klanten kijken naar hun boot in
aanbouw. “Dat vind ik mooi”, zegt ook Björn. Toen hij begon, werd het interieur nog op de vloeren uitgetekend en
met klanten bekeken en besproken. “Het is nu ook weer
niet zo dat aparte specificaties van klanten niet meer mogelijk zijn. Alleen worden ze tegenwoordig met de mensen van de verkoop of de werkvoorbereiding besproken”,
vult hij meteen aan.
Nee, Björn kan zich niet indenken ooit ergens anders aan
de slag te gaan. “Ik heb veel variatie in mijn werk en ik zit
nog regelmatig op de kraan en de heftruck. Daarbij ben ik
in het weekend vaak op beurzen te vinden, voor Linssen
maar ook gewoon als hobby, samen met mijn vader. Zo
ben ik bij veel zaken betrokken en dat maakt het werken
bij Linssen Yachts erg leuk.”

v.l.n.r. Jan Michels manoevreert moeiteloos de jachten in en uit de showroom; Piet Michels bedient de bootlift;
Björn Michels zorgt dat in Logicam II alles goed verloopt.
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ander stukje boot gewerkt. Kortom, een jacht komt als
gelakt casco binnen en verlaat volledig afgewerkt de hal.
“Veel efficiënter, vroeger liepen wij naar de boot toe, nu
komt de boot naar ons. De logistiek erachter, dat maakt
het interessant”, zegt Björn. “Het is voor mij een uitdaging dat de andere jongens hun werk op hun plek kunnen doen.” Zo staan op elke werkplek karren met exact
de spullen die daar nodig zijn: een kar met motoronderdelen, een kar met plafondplaten, een kar met de betimmering van de voorkajuit, een kar met vloeronderdelen
en ga zo maar door. Daarbij staat op de plek van elke interieurbouwer een eigen gereedschapskist. Ook die van
Björn, met aan de binnenkant van het deksel twee foto’s
van zijn dochters (één en zes jaar oud). De volgende generatie Michels is dus in aantocht. En ja, zij komen op
zaterdag ook al mee. “De oudste weet hier al precies de
weg… vooral naar de chipsautomaat”, vertelt Björn met
een grote glimlach.
Vanuit deze Logicam-hal gaan de boten het water in
en dat is tegenwoordig onder meer het werk van Piet
Michels. Net als we buiten zijn, komt collega Jo Linssen
met een casco aanrijden. Piet trekt meteen zijn werkhandschoenen aan en gaat aan de slag om te helpen.
Het casco moet worden omgezet op een andere cradle.
“Dit werk kunnen maar een paar mensen. Je moet enorm
op elkaar ingespeeld zijn”, vertelt Jan ondertussen. Binnen no time ligt de boot op de andere cradle en rijden Jo
en Piet weg richting straalcabine. “Het systeem van de
cradles hebben we zelf uitgevonden. Vroeger deed je wel
een half uur over het ‘ombokken’ van een boot.”
Als even later een Grand Sturdy 470 uit de Logicam 3-hal
moet worden gehaald, wordt meteen duidelijk wat een
precisiewerk het transporteren van een boot is. Voorzichtig duwt Piet met de heftruck de cradle eronder. Zachtjes
komt het schip in beweging. Op aanwijzingen van Jo en
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LINSSEN YACHTS

THE VARIOTOP® COMPANY

SINDS 1993 IS DE LINSSEN-VARIOTOP® – DE VOLAUTOMATISCHE CABRIOLETKAP –
LEVERBAAR OP DIVERSE JACHTEN IN HET SEGMENT JACHTEN BOVEN DE 45 VOET
(12/13 METER). ENKELE JAREN GELEDEN IS DE ONTWIKKELING GESTART OM OOK OP
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KLEINERE JACHTEN DE VARIOTOP® TE KUNNEN TOEPASSEN.
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Het bleek een bijzonder project dat veel meer omvatte
dan alleen maar ‘kleiner schalen’ van de bestaande Variotop®. De Variotop® is mede ontwikkeld voor de Grand
Sturdy 500. Hier is voldoende plaats voor de omvangrijke
(hydraulische) componenten die nodig zijn voor het openen van de Variotop® én het klappen van de Variotop®beugel.
Onze interne ontwikkelingsafdeling heeft dan ook alles
opnieuw ontworpen en berekend, waardoor we nu vanaf
36 voet (11 meter) een elektrisch bediende Linssen-Variotop® kunnen aanbieden.
36 - 40 - 45
Met deze stap hebben we meteen een hele serie nieuwe
jachten gemaakt. Op dit moment zijn de Grand Sturdy
36.9 AC Variotop® en de Grand Sturdy 40.9 AC Variotop®
al in een vergevorderd productiestadium. De 36.9 zal tijdens de Linssen In-Water Boat Show worden gepresenteerd in de showroom!
WAT IS DE VARIOTOP®?
Variotop® staat voor een variabel in te stellen stuurmanspositie op een motorjacht, waarbij de volgende elementen interactief met elkaar in verbinding worden gebracht:
• een elektrisch bediende cabrioletkap die ervoor zorgt
dat men met één knopdruk kan genieten van de eerste
zonnestralen of zich kan beschermen tegen de regen
(dit alles zonder één tourniquet of tenax)
• comfortabel zitten én staan met rondom zicht

7

8

• traploos in hoogte verstelbare stuurstoel/bank voor een
veilig uitzicht voor iedereen
• de hoogste stand van de instelbare stuurstoel/bank is
zodanig dat het hoofd van iedere bestuurder boven de
rand van het windscherm kan worden gebracht, dus optimaal uitzicht én bij mooi weer het hoofd in de zon en
de wind
• cabriosectie afsluitbaar door middel van draaideuren
• een luxe dashboard met de instrumenten altijd in een
goede positie, ongeacht of de bestuurder zit of staat en
ongeacht zijn of haar lengte
• het stuurwiel in de juiste positie, zowel bij staan als bij
zitten
• motorbedieningshendel op een veilige en ergonomische plaats
DAT IS DE LINSSEN-VARIOTOP® !

Waar kunt u de nieuwe Linssen’s met Variotop® bekijken?
Grand Sturdy 36.9 AC Variotop®
• Linssen In-Water Boat Show
8 t/m 11 mei 2015
• Hiswa te Water (NL)
1 t/m 6 september 2015
• Interboot (D)
19 t/m 27 september 2015
• Linssen Yachts Boat Show (NL)21 t/m 23 november 2015
Grand Sturdy 40.9 AC Variotop®
• Hamburg (D)
31 oktober t/m 8 november 2015
• Linssen Yachts Boat Show (NL)21 t/m 23 november 2015
9

Trappenpartij aan de spiegel van de
Grand Sturdy 40.9 AC Variotop®

Grand Sturdy 36.9 AC Variotop®
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Grand Sturdy 40.9 AC Variotop®

Grand Sturdy 45.9 AC Variotop®
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Productiefoto van de Grand Sturdy
36.9 AC Variotop®
DE LINSSEN-VARIOTOP®
Het concept van de Linssen-Variotop® is veel meer dan
zomaar een ‘gemakkelijke’ cabriokap. Meer comfort,
meer bedieningsgemak, meer veiligheid en nog meer genieten aan boord van al uw reizen.
Dit complete concept begrijpt u pas ten volle als u ermee
vaart, maar om u alvast een indruk te geven van de voordelen hebben we een sprekende animatie gemaakt.

Alle tekeningen zijn ‘artist’s impressions’ van
voorlopige ontwerpschetsen.
Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Scan de QR-code op uw mobiel of ga (via
laptop of computer) naar onze website.
10
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Tekst en foto‘s: Randolf Nott & Renate Thieme

KROATIË: ÉÉN VAN DE MOOISTE
VAARGEBIEDEN VAN EUROPA

EEN GESCHIEDENIS DIE RUIM 2000 JAAR TERUGGAAT, EEN INDRUKWEKKEND
LANDSCHAP, EENZAME BAAIEN EN LIEFLIJKE HAVENS, VARIËREND VAN HEEL
STIL TOT JUIST HEEL LEVENDIG – KORTOM, KROATIË HEEFT ALLES WAT EEN
PLEZIERVAARDER ZICH WENST. MET ONZE GRAND STURDY 40.9 SEDAN BELEVEN
WIJ KROATIË VANUIT EEN HEEL NIEUW PERSPECTIEF!
En om maar meteen met de deur in huis te vallen: we
hebben sinds begin jaren 1980 met diverse boten op de
Adriatische Zee gevaren, maar nog nooit hadden we zo’n
comfortabel en veilig schip! Onze Hippo draagt zijn naam
met recht. Hoewel de Adriatische Zee soms spottend de
‘badkuip’ wordt genoemd, kan het bijvoorbeeld bij een
bora (een koude valwind die vanuit de bergen met hoge
snelheid over zee waait) zeer onaangenaam worden. Bij
weersomstandigheden waarbij onze oude, gedegen motorzeilboot begon te kraken en je automatisch naar de
zwemvesten greep, doet de Linssen zijn naam eer aan en
ligt hij als een groot, zwaar nijlpaard onbekommerd in
het water. Maar laten we bij het begin beginnen.
Na een maidentrip op de Maas, Waal en Rijn werd het
schip op 6 juni 2013 in Izola (Slovenië) aan ons opgeleverd en konden we beginnen aan onze eerste trip op het
nieuwe schip: van Izola naar onze thuishaven Simuni op
het Kroatische eiland Pag. Langs de kust van Slovenië en
Istrië is het nog vrij druk met andere scheepvaart, zodat

we goed moesten opletten om alle tonboeien op zee
goed te omzeilen. Maar nadat we de Kvarnergolf waren
overgestoken en de kust van Istrië hadden verlaten, werd
het ondanks het feit dat het vakantieseizoen in volle
gang was, steeds rustiger. Natuurlijk hebben we eerst
nog op diverse plaatsen aangelegd, zoals in Rovinj. Deze
stad kent een bewogen geschiedenis. In de tweede eeuw
kreeg het van de Romeinen de naam Ruginium, wat door
de Slaven in de 7e eeuw is veranderd in Rovinj. De stad is
zeer bezienswaardig. Het stadsbeeld vormt een afspiegeling van de rijke historie, met nauwe straatjes, RomaansGotische gebouwen, elementen uit de Renaissance en
Barok en Neoclassicistische bouwwerken. Een bouwwerk dat de bezoeker niet kan missen is de St. Euphemiakathedraal. Op de 60 m hoge kerktoren uit de 17e eeuw
staat een bronzen beeld van St. Euphemia, beschermheilige van Rovinj.
Een stad die net zo bezienswaardig is, is Pula. De geschiedenis van deze stad gaat wel 7000 jaar terug. De stad

K ROAT I Ë : É É N VA N D E M O O I ST E VA A RG E B I E D E N VA N E U RO PA

Na een zeereis van ruim 14 dagen met diverse tussenstops, waarin we naast interessante historie ook getrakteerd werden op schilderachtige baaien, kwamen we aan
bij onze thuishaven Simuni op het eiland Pag. Hier voelen
we ons reeds vele jaren thuis. We zijn erg gehecht aan de
vriendelijke sfeer in een van de kleinste jachthavens aan
de Kroatische kust. Pag staat niet alleen bekend om zijn
kantwerk, dat ook nu nog met eindeloos geduld met de
hand wordt gemaakt, maar ook om zijn schapenkaas, die
in (deels met EU-subsidie gemoderniseerde) kaasmakerijen wordt gemaakt. In de kaasmakerijen wordt de melk
van de schapen verwerkt die hier op het hele eiland en
ook op de meeste van de onbewoonde buureilanden leven op de zeer schrale grond, die op het oog vaak alleen
bestaat uit keien en kiezels. Als je voor anker gaat in een
van de baaien van een dergelijk onbewoond eiland (zoals het eiland Maun), zul je vaak zien dat de schapen ‘s
avonds naar het strand komen om van het zeewater te
drinken. Door het zoute water en het zilte gras krijgt de
kaas een heel unieke smaak. Wat ook absoluut de moeite
van een bezoek waard is, zijn de 1500 jaar oude olijfgaarden aan de noordwestkant van het eiland Pag, bij Lun.
Net als op de andere Kroatische eilanden is olijfolie een
belangrijke bron van inkomsten.

Het eiland Pag, ongeveer 1 uur rijden vanaf Zadar in Midden-Dalmatië, is zeer geschikt als uitvalsbasis voor kortere en langere boottochten. Bij de keuze voor de Sedan
‘Longtop’ – dus het langere dak over de kuip – hebben we

zeker onze ervaringen uit dit gebied mee laten spelen:
de zon, die niet alleen de zee flink verwarmt (in juni is de
zeewatertemperatuur soms al 28° C), maar ook ongenadig kan branden op de schipper en zijn bemanning! Een
ideaal schip dus voor de minder zonverwende ‘noorderlingen’. Overigens is de vorm van het schip in dit gebied
tamelijk uniek, dus we zijn eraan gewend geraakt dat wij
in iedere haven waar wij komen, de nodige bekijks hebben. Ook bezitters van ranke schepen moeten toegeven
dat het comfort van de Linssen indrukwekkend is! En dat
geldt ook bij ruwe zee en omstandigheden die zelfs voor
zeilers een uitdaging vormen en die snelle, ranke jachten
nopen om hun toevlucht tot een haven te zoeken.
Tot zover het schip. In juni 2014 hebben we tijdens ons
verblijf in Kroatië voor het eerst een aantal korte trips
gemaakt, waarvan we hierbij verslag doen. Vanaf de
ACI-jachthaven Simuni varen we langs de levendige en
met name bij jonge toeristen zeer populaire havenstad
Novalja, verder bij een koers van 330° in de richting van
Rab, langs het eiland Pag. Aan stuurboord zien we de
reeds genoemde oude olijfgaarden bij Lun. Vlakbij de
landpunt ligt het slaperige dorpje Tovarnele. Ter hoogte
van de ondiepteton wijzigen we onze koers naar 350° en
varen we rechtstreeks aan op de baai Cifnata. De zandgrond biedt ideale mogelijkheden om voor anker te gaan,
maar overdag is de baai vol met dagjesmensen, die dan
‘s avonds weer met kleine jachten of taxiboot de baai
verlaten. Wij bereiken deze tussenstop met een relaxte
5,5 knopen in nog geen 5 uur en maken ons klaar voor de
nacht. We genieten van de stilte van de avond en lichten
na het ontbijt het anker om koers te zetten naar de haven van Rab (44° 45‘ N, 14° 46’ E). Van verre zien we al de
vier markante klokkentorens van de oude stad, gebouwd
op een steile rots. Voordat we de haven van Rab binnenvoeren, kwam ons een hele armada van grote en kleine
boten tegemoet. Het leek net een enorme zwerm muggen. En allemaal waren ze op weg naar een van de mooie
baaien in de buurt om te zwemmen en te zonnebaden.
Wij vonden het prima: nu was er voor ons meer plaats in
de haven. Tegenover de kade van de gewone stadshaven
ligt de jachthaven. Hier is alle ruimte om aan te leggen.
Maar tegen een kleine vergoeding van 20 kuna/uur (ca.
2,50 euro) is het ook mogelijk om in de gewone stadshaven langs de kademuur aan te leggen. Met de boeg- en
hekschroef van de Linssen is het ‘inparkeren’ geen enkel
probleem! Het voordeel: je bent gelijk in de oude stad en
je hoeft niet om het havenbekken heen te lopen, zoals
wanneer je in de jachthaven aanlegt. Het stadje Rab is
ruim 2000 jaar oud, en heeft met zijn kleine steegjes en
vele kerken een geheel eigen sfeer. Rab geldt naast Rovinj en Zadar als een van de drie cultuurhistorische pareltjes van Noord-Kroatië. Er zijn volop restaurants waar je
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werd in het jaar 177 v. Chr. veroverd door de Romeinen.
Onder keizer Augustus werd het amfitheater gebouwd,
vandaag de dag een van de belangrijkste bezienswaardigheden van de stad. Naast het amfitheater zijn er ook
nog de goed bewaard gebleven Tempel van Augustus, de
deels bewaard gebleven stadsmuur met stadspoorten en
de overblijfselen van twee theaters.
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kanaal van 11 m breed. De brug wordt twee keer per dag
geopend: om 9.00 en om 17.00 uur. Voor de wachtende
schepen ligt er een boeienveld en een duidelijk afgebakende vaargeul. Het boeienveld bood ons de gelegenheid
om af te meren en met de Zodiac aan land te gaan. Onze
bijboot is voorzien van een 4 pk elektrobuitenboordmotor van Torpeedo, die ervoor zorgt dat de boot rustig en
(bijna) geruisloos vaart.
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heerlijk kunt eten. We noemen er hier slechts twee. Als
eerste ‘Paradiso’, een stijlvol restaurant (in het Kroatisch
‘Restoran’), dat is gevestigd in het gebouw van de oude
stadsloggia en van het Cernato-paleis. Het heeft een eigen schilderijengalerie, waar de restauranthouder graag
een rondleiding geeft aan geïnteresseerde bezoekers. De
slivovitsj is hier zelfgemaakt, net als de huiswijn die op de
kaart staat. Ook de aanwezige kunstobjecten, die het restaurant een zeer eigen sfeer geven, laten zien dat kunst
en eten hier bij elkaar horen.
Een meer rustiek restaurantje is de konoba ‘Rab’. Een konoba is een soort taverne, en met zijn houten balken en
uitnodigende galerij is deze vooral wegens de uitstekende maar betaalbare keuken zeker een aanbeveling waard.
Opvallend is dat jonge mensen in Kroatië vaak het liefst
Engels praten, terwijl de oudere Kroaten meestal het
Duits beter verstaan. Maar over het algemeen kun je je
goed verstaanbaar maken. Overigens waren we bij deze
reis met z’n vijven op de Linssen. En niemand heeft het
gevoel gehad dat hij of zij in zijn of haar bewegingsruimte
werd beknot (wat met name te danken is aan het feit dat
de kuip heel ruim is, hoewel er bij regen een dekzeil nodig
is).
Na een goede maaltijd en uitgebreide sightseeing in de
stad, zijn we ‘s avonds weer uitgevaren, waarbij we nog
een keer in de Cifnata-baai hebben overnacht. Van daaruit varen we de volgende ochtend bij een koers van 253°
verder in de richting van het eiland Cres. Tijdens de vaartocht werden we inderdaad overvallen door een middelzware ‘bora’, zodat het ons verstandig leek om in de baai
Toverascica van het eiland Cres een tussenstop te maken
en daar te overnachten. Dit deden we ook om onze wat
minder ervaren medepassagiers enigszins te ontzien.
De volgende dag zijn we in zuidoostelijke richting langs
het eiland gevaren om vervolgens rustig onze weg te
vervolgen tussen de eilanden Cres (aan stuurboord) en
Losinj (aan bakboord) door het Losinjski-kanaal naar het
stadje Osor. Bij Osor zijn de eilanden Cres en Losinj gescheiden door een meer dan 2000 jaar geleden gegraven

Osor was in de tijd van de Romeinen een strategische
locatie met ca. 20.000 inwoners. Het kanaal van Osor
maakte namelijk deel uit van de vaarweg van Aquileia
naar Salonae. De stad had dikke stadsmuren en binnen
de muren bevonden zich tempels, een forum, theaters en
paleizen. Het was ook de thuishaven van de marine van
Ravenna. In 530 werd het een bisschopszetel. Later werd
de stad verwoest door de Saracenen en verloor deze haar
betekenis. Tegenwoordig tref je hier een dorp aan met
nauwelijks 100 inwoners, maar met zeer bezienswaardige overblijfselen uit de oudheid.
We voeren verder en koersten met 148° aan op het eiland Ilovik, waarbij we langs Losinj (aan stuurboord) en
Orjule (aan bakboord) voeren. Aan de zuidoostkant van
Losinj ligt een klein, onbewoond eiland (Kozjak), dat we
aan bakboordzijde voorbij voeren, om vervolgens aan de
westkant van het eiland Ilovik uit te kijken naar een geschikte baai om voor anker te gaan. We vonden ten zuiden van het eiland in de baai Pažine een geschikte overnachtingsplek, waarna de dag rustig ten einde liep.
De volgende ochtend hebben we koers gezet (132°) naar
Ugljan. We voeren langs Silba (aan bakboord) en Premuda
en Ist (aan stuurboord). Ten zuiden van Silba moesten we
nog een keer licht van koers veranderen om goed langs
Sestrunj (stuurboord) met de ervoor gelegen Tri Sestriceeilanden te komen en het eiland Ugljan te bereiken. We
meerden af in de jachthaven ‘Olive Island’ bij Sutomiscica. Daar is een nieuwe jachthaven gebouwd, die van alle
gemakken is voorzien.
Na een rustige nacht in de jachthaven en nadat we onze
voorraden (inclusief water) hadden bijgevuld, zetten we
koers naar Zadar. Tussen Ugljan en Zadar ligt het Pasmanski-kanaal, dat we in minder dan een uur doorvoeren, waarna wij aanlegden in de jachthaven van Zadar.
Dit is een zeer nauwe jachthaven en echt een uitdaging
voor een 40-voets boot. De door haar bouw enigszins
trage Linssen had hier echter helemaal geen problemen
mee, mede dankzij de combinatie van de hek- en boegschroef. Wij vinden dit echter geen jachthaven om aan te
raden: de haven is heel duur en heel druk. Voor de paar
uur dat we hier hebben aangelegd om de stad te bezichtigen, werd ons direct het volle pond van 24 uur in rekening
gebracht (incl. water en stroom, wat we helemaal niet
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Op de terugweg naar het eiland Pag gaan we dan nog
één keer voor anker voor het eiland Vir, en beleven we
een prachtige zonsondergang die alle Zadar-stress doet
vergeten.
Na deze tocht weten we het zeker: de Sedan is volgens
ons vanwege zijn longtop een ideaal schip voor dit gebied. Na de toetreding van Kroatië tot de EU zijn ook de
voorschriften voor jachten veranderd. Niet de lengte van
het schip is meer doorslaggevend, maar het motorvermogen. Daardoor was de vaarvergunning voor ons dit
jaar ook nog eens veel goedkoper!

uiterst betrouwbaar schip en heeft het ook bij ruwe zee
een zeer stabiele ligging. De ruimte aan boord is (zelfs
wanneer we bezoek hebben) voldoende en de beschikbare opslagruimte weten we nu te waarderen. Via een
FRITZ!Box en bijbehorende stick zijn we verbonden met
internet en daarmee met de rest van de wereld. We beschikken daarmee over een stabiel WLAN-netwerk aan
boord voor smartphone, tablet en laptop. We hadden er
echter niet aan gedacht om hiervoor nog een extra buitenantenne te laten installeren, en dat betekent dat we ons
nu moeten behelpen met een zelf gekochte antenne met
magneetvoet, die op plekken waar de ontvangst slecht is,
door het schuifdak heen buiten wordt opgesteld. Tot de
uitrusting voor dit gebied zijn een boeg- en hekschroef
en een autopiloot moeten aan te bevelen. Wij vinden het
daarnaast ook absoluut noodzakelijk dat de kuip bij slecht
weer afgedekt kan worden door middel van het zeildoek.
L I N S S E N MAGAZINE # 4 5

gebruikt hebben). Dit is zeer ongebruikelijk in jachthavens: de meeste havens hebben ook een tarief voor een
halve dag. Dus je kunt hier beter óf een volle dag blijven,
óf uitwijken naar de jachthaven Borik. Zadar zelf is, zoals
we al zeiden, een parel. Absoluut een bezoek waard. Het
is geen wonder dat hier ook AIDA-cruiseschepen aanleggen. De veerboten die hier constant binnen- en uitvaren, vragen ook de nodige ruimte, en dan ben je echt blij
(vooral als je daarvoor je dagen in alle rust hebt doorgebracht) wanneer je alle drukte weer achter je laat.

Tot slot willen we nog kwijt dat Linssen niet alleen hoogwaardige schepen bouwt, maar ook eersteklas service
biedt. Daarmee heb je de garantie dat de ‘mooiste weken van het jaar’ bieden wat je ervan verwacht: pure ontspanning!

We varen met onze Hippo een toerental van 1800 tot
1850 toeren/min en bereiken daarmee 5,5 à 6 kn (dieselverbruik: ca. 5 l/uur). Dit is weliswaar langzaam in vergelijking met de meeste jachten hier, maar we hebben alle
tijd! Er wordt overal over onthaasting gesproken – nou,
we voegen hier de daad bij het woord! Tegelijk is het een
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ONS NIEUWE VLAGGENSCHIP:
GRAND STURDY 52.9 AC WHEELHOUSE
TIJDENS DE LINSSEN YACHTS BOAT SHOW AFGELOPEN NOVEMBER WERD DE
LINSSEN GRAND STURDY 52.9 AC WHEELHOUSE GEÏNTRODUCEERD. DIT JACHT
VAN RUIM 16 METER ZET EEN NIEUWE STANDAARD IN DE STALEN JACHTBOUW.
HET ‘9’-SERIE-INTERIEUR HEEFT EEN SCHITTERENDE UITSTRALING EN BIEDT EEN
ZEE VAN RUIMTE AAN BOORD.
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De Grand Sturdy 52.9 is leverbaar in twee uitvoeringen:
met Wheelhouse of met de unieke Linssen-Variotop®, de
volautomatische cabrioletkap.
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De Wheelhouse-uitvoering is uitgerust met een groot
elektrisch schuifdak en heeft het luxe ‘Longtop’ verlengde dak over de volledige breedte van het achterdek,
met geïntegreerde LED-verlichting in het plafond. Ook
de brede gangboorden naast de stuursalon zijn overdekt
en hebben stijlvolle Longtop-supports aan bakboord en
stuurboord voor het ware megajacht-gevoel.
Met de teakdeuren geopend ontstaat tussen stuursalon
en achterdek één grote leefruimte. Op het achterdek bevinden zich de geïntegreerde dekkisten (incl. kunstlederen kussens) met grote teakhouten tafel. In de stuursalon
bevindt zich de wetbar, met koelkast, koud en warm water, spoelbak en Linssen Yachts-glazenset.
Voor nog meer zitplaatsen is de bank in de stuursalon gemakkelijk uit te breiden door een geïntegreerd zitdeel uit
te schuiven, waardoor een riante L-bank ontstaat.

SALON
De ruime salon vormt samen met de pantry en dinette
één grote open ruimte. Uiteraard is de 52.9 voorzien van
radio/cd/dvd-speler met speakers in de salon en Wheelhouse, met bediening via het Raymarine multifunctieinstrument. De tv met Glomex DVB-T antenne bevindt
zich aan stuurboord en de unieke split-level-saloon verbindt de ruime salon met dinette en pantry tot één grote
ruimte.
PANTRY EN DINETTE
De pantry is bijzonder ruim. Er is bijzonder efficiënt gebruik gemaakt van alle beschikbare ruimte. Standaard
voorzien van een 281 liter koelkast met 61 liter vriesvak,
een inductiekookplaat met 4 kookzones, rvs magnetron/
oven/grill, Corian werkblad, ‘Magic Corner’-kast inclusief
mandenset en rvs spoelbak. Een inbouwvaatwasser is
eveneens standaard.
WILT U MEER WETEN OVER DE GRAND STURDY 52.9 OF
58.9?
sales@linssenyachts.com

split-level-saloon

Waar kunt u de Grand Sturdy 52.9 AC
Wheelhouse bekijken?
Hennings Yacht-Vertrieb Open Dagen
Papenburg (D)
25 + 26 april 2015
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LINSSEN BOATING
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EXPERIENCE

Kom aan boord en beleef de Linssen Boating Experience.
Dat unieke gevoel aan boord van een Linssen-motorjacht
ervaren. Nederlands en Belgisch Limburg verkennen vanaf een ongekend mooi standpunt: het water. Unieke momenten beleven op het water. Dat kan nu met de Linssen
Boating Experience. Een compleet uitgewerkte ‘cruise
experience’, helemaal op maat gemaakt voor uw gezelschap.
Laat u begeleiden door een ervaren
schipper en geniet van gastronomie,
cultuur, historie, natuur en zoveel
meer. Samen met zorgvuldig geselecteerde partners* bieden wij exclusieve
‘totaalpakketten’ aan. Bijvoorbeeld
een ‘Shop & Cruise’-arrangement,
een ‘Wine Tasting’-cruise of een
‘Diner’-cruise.
Ook bestaat de mogelijkheid om
cruises geheel volgens uw wensen
op maat te maken, waardoor de
mogelijkheden eindeloos zijn.
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*DE LINSSEN BOATING EXPERIENCE-PARTNERS ZIJN:

www.linssenyachts.com

www.restaurantboschmolenplas.nl

www.designer-outlet-roermond.com

www.dekolentip.nl

www.restaurantdavinci.nl

www.harbourclub.nl

Interesse in een bestaand of speciaal voor u
ontworpen arrangement?
Neem dan contact op met:
AQUA LIBRA
Jachthaven “De Spaanjerd”
B-3640 Kinrooi
T: +32 471 476761
www.aqua-libra.be
info@aqua-libra.be
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CLASSIC STURDY 46 AC

DIT VLAGGENSCHIP VAN DE CLASSIC STURDY-SERIE KENMERKT ZICH DOOR EEN RIANTE OWNERS
CABIN, EEN RUIME VOORKAJUIT MET TWEEPERSOONSBED VOOR GASTEN EN EEN TRADITIONELE
SALON/PANTRY-INDELING. ER IS OOK EEN INDELING BESCHIKBAAR MET DRIE IN PLAATS VAN
TWEE HUTTEN, WAARBIJ DE SCHUIFDEUR KOMT TE VERVALLEN.

layout 1

layout 2
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CLASSIC STURDY 46 AC
LOA x breedte x diepgang: ± 14,30 x 4,40 x 1,20 m
Motorisering:
Single: 1x 4 cil. Volvo Penta Diesel, type D4-180
1 x 132 kW (180 PK) of
Twin: 2x 5 cil. Volvo Penta Diesel, type D3-110
2x 82 kW (110 PK)
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MATTI PITKÄNEN KOCHT ZIJN LINSSEN
GRAND STURDY 34.9 AC “TUR 35” VIA
LINSSEN-DEALER PROFICON EN BESLOOT
HET JACHT ZELF VANAF DE WERF IN
NEDERLAND NAAR HUIS TE VAREN.
Tekst & foto’s: Matti en Tuula Pitkänen

L I N S S E N MAGAZINE # 4 5

VAN MAASBRACHT NAAR
HET SAIMAA MEER
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Op 12 mei 2014 begon de tocht in Maasbracht. Tijdens
eerste deel van de reis werd het jacht per vrachtwagen
naar Heiligenhafen in Noord-Duitsland gebracht, waar
het op 14 mei te water werd gelaten.
De volgende dag sloegen we proviand in en kon de reis
echt beginnen. We vertrokken op 15 mei rond het middaguur en voeren even later onder de Fehmarn-brug
door. De zachte noordwestenwind zwakte verder af,
waarna de rest van de tocht onder een heldere, strakblauwe lucht verder ging over de Baltische Zee. Het was
een schitterend gezicht om de bruinvissen vlak naast ons
te zien zwemmen in het heldere water.
In enkele dagen tijd voeren we langs de Deense en
Zweedse kust noordwaarts. We overnachtten in Ystad,
Karlskrona, Kalmar, Oxelösund, Dalarö en Sandhamn.
Vandaaruit maakten we de oversteek richting ons thuisland. Op 22 mei - zeven dagen na ons vertrek en na bijna
1.000 kilometer te hebben afgelegd - arriveerden we op
het Finse eiland Kökar, midden tussen Finland en Zweden
in.
Daarop volgde de volgende etappe in de reis naar Helsinki: een tocht van ongeveer 235 kilometer. De temperatuur
steeg en toen we in Helsinki aankwamen, was het een
comfortabele 27 graden.
We bleven twee dagen in Helsinki voor wat onderhoudswerkzaamheden en om even bij te komen, maar op 27
mei vertrokken we weer voor het laatste stuk. Dit deel
van de reis ging via het Saimaa-kanaal. Dit kanaal begint

op Russisch grondgebied en wordt verhuurd aan Finland.
De laatste stop vóór Rusland was het eiland Santio. Hier
werden we door de Finse grenscontrole geïnspecteerd en
werden alle papieren gecontroleerd. De volgende ochtend zouden we de grens overgaan en het kanaal invaren. De zee was bijzonder kalm en het laatste stuk op zee
verliep zonder problemen. Voor de invaart bij de sluis in
Rusland gooiden we nog even lekker goedkoop de tank
vol en werden we door de Russische grenswachten gecontroleerd. Ook dit verliep voorspoedig en al snel konden we doorvaren. Op 30 mei arriveerden we laat in de
avond in Lappeenranta na ‘slechts’ 43 km, 8 sluizen en op
76,7 meter boven zeeniveau. De volgende dag werd de allerlaatste etappe naar onze thuishaven Partakoski zonder
problemen afgelegd.
TUR 35 was thuis.

Luxe
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Tekst & foto’s: Ari-Pekka Hildén
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VAREN IN FINLAND
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Den

ELK JAAR ZIEN WE MEER BOTEN MET EEN BUITENLANDSE VLAG IN DE FINSE WATEREN.
VEEL VAN DEZE SCHEPEN MAKEN EEN TOCHT OP DE OOSTZEE. SOMMIGE JACHTEN

Estl

VAREN GEWOON ROND IN HET FINSE KUSTGEBIED EN GENIETEN VAN DE DUIZENDEN

Lith

EILANDJES.
Finland heeft een relatief lange kustlijn, die zich uitstrekt
van de Zweedse grens bij Tornio in de meest noordelijke
punt van de Botnische Golf tot aan de Russische grens in
het oosten van de Finse Golf. De Ålandeilanden liggen
vijftig mijl ten zuidwesten van het vasteland.
De Ålandeilanden vormen samen met de eilanden ten
zuidwesten van Finland de zogenaamde Finse archipel.
Met ruim 40.000 eilanden is dit de grootste archipel van
Europa en één van de grootste ter wereld. Deze beschutte wateren en het prachtige landschap vormen een waar
vaarparadijs.
Het vaarseizoen in Finland begint begin mei en loopt tot
eind september. De zomermaanden van juni tot en met
augustus zijn het echte hoogseizoen. Tijdens de vakantieperiode kunnen sommige populaire havens heel druk
zijn. De meeste jachthavens sluiten eind augustus hun
deuren. Dan is het nog wel mogelijk om aan te meren,
maar de havendiensten zijn mogelijk beperkt. In Finland
kun je ook in natuurlijke havens aanleggen. Je mag daar

aanleggen, zwemmen en recreëren, zolang je andere
mensen geen last bezorgt. Alleen als het gebied vanwege
defensiedoeleinden of milieuvoorschriften is afgesloten,
mag je er niet aanleggen. Natuurlijk mag je ook niet te
dicht in de buurt van huizen van particulieren of jachtclubs aanleggen, maar dat spreekt vanzelf.

Traditionele boothuizen in Lappo, Åland

Aus

>>
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Tijdens de zomermaanden zijn de dagen lang en wordt
het nooit echt donker in de archipel. Het weer is meestal
zeer voorspelbaar. Het waait bijna nooit heel hard in de
zomer. Het kan hooguit soms nat zijn, bij temperaturen
van 10 ºC à 15 ºC. Maar vaak is het heerlijk weer, met temperaturen die wel boven de 30 ºC uitkomen en met een
zon die zo krachtig is dat je niet met blote voeten op het
dek kunt lopen. Onweer komt bijna nooit voor, zelfs niet
na warme zomerdagen. De archipel biedt met zijn duizenden eilandjes mooi beschut water waar je – ook bij
slecht weer – veilig kunt varen.
In Finland is het varen en navigeren relatief eenvoudig.
Maar het is wel belangrijk dat je over actuele waterkaarten beschikt. De Finse kust en archipel zijn berucht om
hun rotspartijen onderwater, dus het is zaak om je aan
de aanbevolen vaarroutes te houden. Deze routes staan
duidelijk aangegeven en hebben voldoende diepte.
Naast het varen en het mooie landschap zijn er nog genoeg andere dingen te doen. De archipel heeft een rijke
geschiedenis, die wel 3000 jaar teruggaat, toen er nog
zeehondenjagers in het gebied leefden. Tijdens de Vikingentijd werd de archipel doorkruist door een aantal
belangrijke vaarroutes. Tot 1808 maakte Finland deel uit
van Zweden en daarna ruim 100 jaar van het meest westelijke deel van het Russische tsarenrijk. Deze geschiedenis heeft ook zijn sporen nagelaten in de steden, dorpen
en eilanden van de archipel. Bijna elk eiland of dorp heeft
wel een eigen museum of tentoonstelling over de lokale
geschiedenis. Er zijn prachtige wandelroutes, waarbij je
langs historische plaatsen komt en kunt genieten van de
natuur. Natuurlijk neemt de watersport in Finland een
belangrijke plaats in, maar ook andere activiteiten zoals
tennis en golf, zijn er populair. Misschien een van de aantrekkelijkste kanten van de Finse archipel is de lokale keuken. Er zijn dan ook overal restaurantjes en winkels waar
je kennis kunt maken met deze keuken. Er zijn veel lokale
specialiteiten, maar de beroemdste zijn wel gerookte vis
en het lokale brood.
Uitzicht op de jachthaven in Lappo, Åland

Jachthaven in Näsby op het eiland Houtskär in de Finse
archipel
Een goede tip: Gemarineerde, koud gerookte zalm bij restaurant Smakbyn in Kastelholm, Åland. Eigenaar en chefkok Michael Björklund is in zowel Finland als Zweden genomineerd als chef-kok van het jaar.

Om uw reis naar Finland goed te plannen, kunt u contact
opnemen met:
LINSSEN YACHTS FINLAND
PROFICON MARINE
Keilaranta 16
FIN 02150 Espoo
T +358 (0)9 25108700
www.proficon.fi
info@proficon.fi
Of neem contact op met de Finse Linssen-eigenarenvereniging: linssenownersfinland@gmail.com
Oversteek van de Kihti-straat tussen Åland en het Finse vasteland
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ADVANCED SKIPPER TRAINING

Vanuit de Linssen-haven vertrekt u onder begeleiding
van een ervaren schipper voor een ca. vier uur durende
sluizentocht richting Roermond. Onderweg door het
mooie Limburgse landschap kunnen diverse aspecten
van het varen worden behandeld:
• sluizen
• basisinformatie marifoonbediening (indien uw Linssenjacht beschikt over een marifoon en u in het bezit bent
van een marifooncertificaat)
• havens
• diverse manoeuvres uitvoeren
• basiskennis knopen leggen

Daarbij kunnen wij inspelen op uw
persoonlijke vragen, afhankelijk van
uw ervaring en kennis.
Maak zelf een afspraak binnen drie
maanden na de overdracht van uw
nieuwe of gebruikte Linssen-jacht. In
dat geval zijn er aan deze Advanced
Skipper Training geen kosten verbonden. Jan Linssen verzorgt deze training.
Bel 0475 - 43 99 99.
Heeft u uw Linssen-jacht al langer in gebruik en wilt u de
fijne kneepjes leren, of wilt u een uitgebreidere training?
Dan is dit mogelijk tegen een vast uurtarief van € 45,-.
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LEER UW LINSSEN (NOG) BETER KENNEN
Het uitgebreide serviceaanbod van Linssen Yachts bevat
ook de ‘Advanced Skipper Training’. Tijdens deze training
op uw eigen Linssen leren we u de fijne kneepjes van veilig en rustig varen.
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International Boat Shows & Linssen Events
Hennings Yacht-Vertrieb*

Kempers Watersport*

Linssen River trials

Kreusch Wassersport & Freizeit*

Linssen Proefvaren op zee

Hanseboot

Spree Marine*

Hiswa te Water

Linssen Yachts Boat Show 2015

Papenburg (D)

25 + 26.04.2015

Schweich/Moesel (D) 25 + 26.04.2015
Berlin (D)

25 + 26.04.2015

Aalsmeer (NL)

Blankenberge (B)
Amsterdam (NL)

16.05-17.05.2015

27.06-29.06.2015

01.09-06.09.2015

Linssen In-Water Boat Show

Southampton Boat Show

Trawler Fest

Interboot

Maasbracht (NL)

08.05-11.05.2015

Anacortes WA (USA) 12.05-17.05.2015

Southampton (UK) 11.09-20.09.2015
Friedrichshafen (D) 19.09-27.09.2015

Maasbracht (NL)
Hamburg (D)
Maasbracht (NL)

03.10-05.10.2015
31.10-08.11.2015
21.11-23.11.2015

Salon Nautique de Paris
Parijs (F)

* Open dagen

05.12-13.12.2015

Sistership

GRAND STURDY 25.9 SPORT SCF®
Ref. nr. 60.2980.01; bouwjaar 2011
8,20 x 3,15 x 0,90 m, 1x Vetus, 33 pk
€ 101.000,- excl. btw

GRAND STURDY 29.9 SEDAN
Ref. nr. 60.2916.01; bouwjaar 2010
9,35 x 3,35 x 1,00 m, 1x Volvo Penta, 55 pk
€ 179.000,-
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EEN ACTUELE GREEP UIT HET A ANBOD
VAN GEBRUIKTE LINSSEN-JACHTEN

Sistership

GRAND STURDY 30.9 SEDAN
Ref. nr. 3074
9,40 x 3,35 x 1,00 m; 1x Volvo Penta, 55 pk
€ 189.250,- excl. btw

GRAND STURDY 60.33 AC
Ref. nr. 60.3028.01; bouwjaar 2010
10,35 x 3,40 x 1,00 m; 1x Volvo Penta, 75 pk
€ 170.000,- excl. btw

STURDY 40 AC
Ref. nr. 60.1685.01; bouwjaar 1990
12,40 x 4,05 x 1,35 m; 1x Volvo Penta, 192 pk
€ 169.000,-

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,-

GEBRUIKTE LINSSEN-JACHTEN

Sistership

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,-

GRAND STURDY 410 AC
Ref. nr. 60.2482.01; bouwjaar 2005
12,55 x 4,20 x 1,24 m; 2x Deutz DT44, 114 pk
€ 245.000,- excl. btw

L I N S S E N MAGAZINE # 4 1

De speciale ‘Linssen Collection’-privileges omvatten:
• Levering af werf, géén aflever- • Extra support door Linssen
• Linssen Yachts Owners Card
• Linssen Yachts Garantieplan
Yachts After Sales Service
kosten
(1 jaar garantie*)
• Professionele reiniging van in• Uitstekend onderhouden jach- en exterieur
(* zie voorwaarden ‘Linssen Yachts Ga• Totale afleveringsinspectie
rantieplan voor gebruikte jachten’)
ten
• Integrale onderhoudsbeurt
• Uitgebreide overdracht en
uitgevoerd
technische instructie

39

GRAND STURDY 43.9 AC
Ref. nr. 60.2909.01; bouwjaar 2011
13,90 x 4,35 x 1,35 m; 1x Steyr, 120 pk
€ 435.000,-
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LINSSEN 43 SL
Ref. nr. 60.2316.01; bouwjaar 2002
13,17 x 4,31 x 1,23 m; 2x Volvo Penta, 2x 110 pk
€ 298.500,-

GRAND STURDY 45.9 AC TWIN
Ref. nr. 60.2989.01; bouwjaar 2013
14,30 x 4,30 x 1,26 m; 2x Volvo Penta D3-110, 2x 110 pk
€ 577.500,-

Sistership

GRAND STURDY 500 AC VARIOTOP® MARK II
Ref. nr. 60.2529.01; bouwjaar 2008
15,75 x 4,88 x 1,35 m; 2x Deutz, 2x 170 pk
€ 686.000,- excl. btw

Kijk voor het totale aanbod op: www.linssenyachts.com
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Denmark

PolenYachts
Jonkers
Agent forIerland
Zeeland
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info@hennings-yachtvertrieb.de
Zweden
Czech
Republic
Australie
Zweden
Nieuw
Zeeland
Montenegro
Noorwegen
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Agent for the Randstad
Herenweg 100
1431 GX Leimuiden (bij Aalsmeer)
Tel. +31 (0)172-50 30 00
kudelstaart@kemperswatersport.nl
www.kemperswatersport.nl

Linssen
Yachts Belgium
Bulgarije
Ierland
Agent for40ûBelgium
Zweden
Noorwegen
Kriekenstraat 36
BE-2520 Kroatië
Ranst
Nieuw Zeeland
Tel. +32 (0)475-65
34 26
Luxemburg
luc.carael@linssenyachtsbelgium.be
Hongarije
www.linssenyachtsbelgium.be
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Faroe Islands

Linssen Yachts B.V.
Brouwersstraat 17
NL-6051 AA Maasbracht
Tel. +31 (0)475-43 99 99
info@linssenyachts.com
Atl
www.linssenyachts.com
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