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Li nssen Yac hts B oat show
Zaterdag 21 t/m maandag 23 november 2015, Maasbracht
Op de 17e Linssen Yachts Boat Show presenteren we zes nieuwe Linssen-modellen
uit het modellenprogramma 2016-2017:
• Grand Sturdy 350 AC
• Grand Sturdy 350 AC Variotop®
• Grand Sturdy 410 AC (speciale chartereditie)
• Grand Sturdy 410 AC Variotop®
• Grand Sturdy 470 Sedan Wheelhouse
• Classic Sturdy 410 Sedan Deckbridge

Linssen Yachts Boat Show

21, 22 en 23.11.2015
Dagelijks van 10:00 tot 16:00 uur
Linssen Yachts B.V.
Brouwersstraat 17, 6051 AA Maasbracht (NL)

Maasbracht(NL)

Linssen Yachts Boat Show
21, 22 en 23 november 2015

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

EDITORIAL

WE TAKE YOUR PLEASURE SERIOUSLY

Maar Denemarken? Hoor ik u denken. Jawel, Denemarken. Billund om precies
te zijn. De ‘kenner’ weet het nu. Juist. Legoland! Een ervaring voor jong en
oud. Een belevenis. En als marketeer ben ik ook zelf wel nieuwsgierig hoe ze
het daar allemaal aanpakken.
Dus, geboekt, vakantiepark inclusief passe-partout voor het park.
Het wordt augustus, tijd om te gaan. Zoonlief (3,5) staat te popelen om te
gaan, want lego (Duplo) is zijn favoriete speelgoed. Dochter (1) volgt braaf,
maar begrijpt het nog niet helemaal. Na een reis van 7 uur komen we aan in
‘ons’ huis. Het is een mooi vakantiepark, gezellige huisjes en de sfeer is goed.
Lekker slapen en dan op naar Legoland.
Eenmaal in het park kijken we onze ogen uit. We hebben nog nooit zoveel
legostenen bij elkaar gezien! En de bouwwerken zijn werkelijk fantastisch.
Maar dan, het hoogtepunt, jawel… een echte Linssen! Wow, we zijn onder de
indruk. Een Linssen van lego, dát is pas leuk. Meteen worden er via Whatsapp
foto’s verstuurd aan de familie en aan het team. Iedereen is enthousiast. Op
Facebook wordt gediscussieerd over welk type het nu precies is. Maar pa en ik
zijn het eens, het is een 44 SE (zie foto).
Fantastisch om te zien. Ik ben benieuwd naar
de beweegredenen van de directie van Legoland. (Dit magazine gaat per post naar hen
toe, ik houd u op de hoogte.)
Bovendien meldt Jac Linssen – die op de terugweg van zijn vakantie per toeval op het
Duitse Legoland in Ulm stuitte – dat daar
zelfs twee Linssens liggen!
Hopelijk zit er een enorme Linssen-fan en vinden ze het leuk om het gamma
mini-Linssens in Legoland óók te actualiseren.
Wij bouwen in ieder geval graag mee!

Yvonne Linssen
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Dit voorjaar – terwijl u allemaal al lekker op de boot zat – maakten wij vakantieplannen voor de zomer. Drie weken even geen bootjes (nou ja, stiekem
een beetje dan) en even genieten met het gezin. Nadat er een heleboel opties
online de revue gepasseerd waren, besloten we 1 week naar Denemarken te
gaan, 1 week thuis te blijven en 1 week te gaan varen op onze Limburgse Maas.
Over dat laatste wil ik het nu niet met u hebben. Dat kent u wel.
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LINSSEN YACHTS CHARTER EUROPA
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Ontdek Europa’s
mooiste waterwegen
aan boord van een Linssen
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linssen yachts boat show
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De ja arlijkse Linssen Yachts Boat Show staat volledig in het teken van
het nieuwe modellenprogramma 2016-2017. Tijdens de show - op zaterdag 21, zondag 22 en maandag 23 november - worden de eerste modellen gepresenteerd.

Variotop®
Het begrip Variotop® werd in onze vorige uitgave al uitgebreid behandeld en de ‘kleinste’ Variotop, de Grand
Sturdy 350 AC Variotop® werd vóór de zomer al geïntroduceerd, maar de kans is groot dat u deze nog niet heeft
gezien. Haar grotere zus, de Grand Sturdy 410 AC Variotop®, zal in november ook klaar zijn en we zullen dan ook
beide Variotop’s in onze showroom opstellen.
Grand Sturdy 410 AC
De nieuwe generatie jachten heeft onder andere een geheel nieuwe spiegelpartij met luxe trappen van achterdek
naar zwemplateau. Het ruime interieur gaf altijd al een
mega-jacht gevoel, maar met de nieuwe trappenpartij is
dit werkelijk een Linssen uit de nieuwste generatie.

Grand Sturdy 590 AC Variotop® en Wheelhouse
Vorig jaar werd tijdens de show het tot dan toe grootste Linssen-jacht, de Grand Sturdy 530 AC Wheelhouse
gepresenteerd. De opvolger hiervan is de Grand Sturdy
590. Van dit jacht van 17,80 m zijn er op dit moment maar
liefst drie in productie. Twee jachten staan in de Logicam
III-hal voor inbouw van machinekamer, techniek en interieur. Van de derde is het casco klaar in onze staalhal.
Tijdens de show zijn deze jachten onder begeleiding te
bezichtigen. Neem contact op met uw Linssen-vertegenwoordiger.
Grand Sturdy 470 Sedan Wheelhouse
De nieuwe 470 Sedan Wheelhouse heeft u wellicht al
op een van de najaarsbeurzen in Nederland, Engeland of
Duitsland gezien. Alleen dit jacht is al de moeite waard
om naar Maasbracht te komen. De salon, voorkajuit, gastenkajuit en toilet/douche zijn zeer ruim en de stuursalon
vormt met de openslaande deuren één grote ruimte met
de open kuip.
Graag tot ziens op 21, 22 of 23 november!

Grand Sturdy 470 Sedan Wheelhouse

Classic Sturdy 410 Sedan Deckbridge

l i n s s e n magazine # 4 6

Tijdens deze 17e show, worden de volgende jachten gepresenteerd:
• de Grand Sturdy 350 AC
• de Grand Sturdy 350 AC Variotop®
• de Grand Sturdy 410 AC Variotop®
• de Grand Sturdy 410 AC (speciale chartereditie)
• de Grand Sturdy 470 Sedan Wheelhouse
• en de Classic Sturdy 410 Sedan Deckbridge
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Profiteer nog tot eind 2015 van de Grand Sturdy 30.9 AC en 40.9 AC Brilliant Edition

DATa:
	zaterdag 21 - 11 - 2015
	zondag 22 - 11 - 2015
	maandag 23 - 11 - 2015
openingstijden:
dagelijks van
10.00 - 16.00 uur
aanmelden is niet nodig.

Primeurs showroom
• Grand Sturdy 350 AC
• Grand Sturdy 350 AC Variotop®
• Grand Sturdy 410 AC Variotop®
• Grand Sturdy 410 AC (speciale
chartereditie)
• Grand Sturdy 470 Sedan Wheelhouse
• Classic Sturdy 410 Sedan Deckbridge

Linssen Collection
• Gebruikte Linssen-jachten
Verder zijn o.a. de volgende jachten in
de productie* te zien:
• Grand Sturdy 590 AC Wheelhouse
• Grand Sturdy 590 AC Variotop®
en diverse andere jachten* in verschillende stadia in onze Logicam-productiehallen (* uitsluitend onder begeleiding)
Linssen Boating Holidays®
•	Ontdek waar u een Linssen kunt charteren.

. . . w h at ' s n e w ?

doopfeesten en weisswurst
De overdracht van een jacht is een bijzondere dag voor de
nieuwe eigenaar. Na aankomst op de werf volgt een uitgebreide technische uitleg van het jacht, wat een groot
deel van de dag in beslag neemt. Natuurlijk wordt er een
uitgebreide proefvaart gemaakt en is er tijd voor een glas
champagne met een officiële foto van de overdracht.

l i n s s e n magazine # 4 6

Regelmatig kiest een klant ervoor om zijn schip in het bijzijn van familie, vrienden en bekenden officieel te dopen.
De fles champagne wordt in dit geval meestal tegen het 22.05.2015 Fam Drissner, Classic Sturdy 32 AC “Elke“
anker geslagen.
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Drie doopfeesten
In mei en juni waren er het afgelopen voorjaar maar liefst
drie uitgebreide doopfeesten in de haven van Linssen
Yachts. In mei nam de familie Drissner haar nieuwe Classic
Sturdy 32 AC in ontvangst en vierde dat met de familie met
een kleine doopplechtigheid.
Daarna was het de beurt aan de familie Kerling, die haar
Grand Sturdy 500 AC Variotop® doopten.
Weisswurst en Weissbier
De week daarna kwam de familie Hohler ook naar Maasbracht om haar - eveneens - Classic Sturdy 32 AC te dopen.
Dit maal was het niet alleen voor familie en vrienden, maar
voor het voltallige personeel van Linssen Yachts. De heer
Hohler (afkomstig uit de regio München) had speciaal hiervoor lekkernijen uit München meegenomen: Münchener 13.06.2015 Fam Kerling, Grand Sturdy 500 AC Variotop® “Hanseat”
Weisswurst, speciaal Weissbier, Münchner Brezen en de
daarbij behorende zoete mosterd. Het schip werd gedoopt
door middel van de gebruikelijke fles champagne tegen
het anker, de lokale pastoor zegende het schip en daarna
ging de muziek aan en begon het feest voor het personeel.
Zwitserland
Een doopfeest hoeft natuurlijk niet altijd op de werf in
Maasbracht plaats te vinden.
De Classic Sturdy 28 Sedan ‘Celesta’ van Daniel Bossart en
Zita Bucher ligt in Vitznau aan de Vierwaldstättersee in
Zwitserland. Op 6 juni hielden zij hun doopfeest voor familie, vrienden en bekenden.
Wij wensen “Elke”, “Hanseat”, “Christa Maria” en “Celesta”
een behouden vaart.

18.06.2015 Fam Hohler, Classic Sturdy 32 AC “Christa Maria”

06.06.2015 Fam Bossart, Classic Sturdy 28 Sedan “Celesta”

Linssen Boating Experience
Maasbracht, juli / september 2015

“Het shoppen bij Designer Outlet
was leuk, maar vooral het varen vonden we een fantastische belevenis”
Wolfgang Schön (Muelheim an der
Ruhr)

Met Linssen Boating Experience kunt u onder begeleiding van onze ervaren
schipper genieten van gastronomie, cultuur, historie, natuur en zoveel meer.
Samen met zorgvuldig geselecteerde partners bieden wij exclusieve “totaalpakketten” aan.
shopping Cruise
Zo is er in samenwerking met McArturGlenn Outlet Shopping Center Roermond de Shopping Cruise.
Onze “captain” ontvangt u aan boord van uw Linssen-jacht. Na het losgooien
van de trossen vaart u over de Limburgse Maas richting Roermond. Langzaam
en comfortabel glijdt het motorjacht door het landschap met de omvangrijke
Maasplassen en mooie natuurgebieden. Via een van de sluizen zetten we
koers naar de binnenstad van Roermond, alwaar we hartje centrum afmeren langs de Roerkade. U krijgt van ons een gepersonaliseerde VIP-pas die
recht geeft op extra voordelen in Designer Outlet Roermond. U overnacht
aan boord van uw Linssen.
De volgende dag komt onze schipper terug aan boord, en wordt gezamenlijk
de terugweg richting Maasbracht ingezet.
Diner Cruise
Een vergelijkbare Cruise is mogelijk in samenwerking met tweesterrenrestaurant Da Vinci in Maasbracht. In de namiddag varen over de Limburgse Maas.
‘s Avonds heerlijk eten bij sterrenkok Margo Reuten en afsluiten aan boord
van uw jacht. Na een overnachting aan boord, wordt de volgende dag weer
koersgezet naar de thuishaven.

diner Cruise
Designer Outlet Roermond
Stadsweide 2
6041 TD Roermond, The Netherlands
www.designer-outlet-roermond.com

Restaurant Da Vinci
Havenstraat 27
6051 CS Maasbracht
www.restaurantdavinci.nl

“Twee superleuke dagen achter de rug en ook
heel lekker gegeten bij Da Vinci! Bedankt aan
onze kapitein en de ontvangst door het Da
Vinci-team. Gewoon genieten.... “
Jochen Dhuyvetter

Boeken?
Voor meer informatie en boekingen neemt u contact op met Aqua Libra
Yachtcharter (Kinrooi, België): www.aqua-libra.be

l i n s s e n magazine # 4 6

shopping Cruise
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grand sturyd 530
proefva arten op zee
Maasbracht, mei 2015

l i n s s e n magazine # 4 6

De Grand Sturdy 530 AC Wheelhouse, die tijdens de
Linssen Yachts Boat Show in november 2014 werd gepresenteerd, werd april 2015 afgeleverd aan Linssen-
vertegenwoordiger Hennings Yacht-Vertrieb in Papenburg, Noord-Duitsland.
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Daar waren inmiddels diverse proefvaarten ingepland
met journalisten van diverse internationale bladen om
het schip te testen.
Voor Nederland kwamen de ANWB Waterkampioen en
maandblad Motorboot. Voor België zal Varen met een
uitgebreide reportage komen. Ook het Duitse Boote en
Skipper, konden niet achterblijven om dit ‘megajacht’
van Linssen te testen. Als laatste kwam het Engelse
Motorboat & Yachting aan bod.
Inmiddels zijn al een aantal testen gepubliceerd in de
diverse vakbladen.

Dat je in de salon, met meubilair van Amerikaans kersenhout, net zo heerlijk kunt vertoeven en tv kijken als
in een vijfsterrenhotelkamer, behoeft eigenlijk geen
speciale vermelding.
Peter Marienfeld, Skipper (D)

De 530 is een opmaat naar nóg groter. Maar dan wel
een, die direct duidelijk maakt dat je met meer lengte
bij Linssen ook echt meer boot krijgt.
Hans Papenburg - Motorboot (NL)

NL)
boot (
Motor
SE

LHOU

WHEE

T ES

T

sen 52.9
e Lins
4 m lang
e
Die 16,2
Gangbord t
Linie
kschiff«:
es »Dic der ganzen überdachten Stahlyach
1. Fein
t auf
partiell erländischen
überzeug m sind die
der nied
bestückt
Novu
tronik
dostand
2. Ein
Komman ter Navi-Elek
3. Der
moderns
ist mit

e

Mass
e und
Klass
.9 AC

DY 52

D STUR

N GRAN

LINSSE

2

1

, und
IPPER
niet in SK
f der
n-Tes
Schif
Linsse
t der
enes
achs
der ein
ren mi
sgew
al wie
Wir wa
wegs.
ch ‘m
ede.
htig au
gen von
Endli
chmi
e unter
ein ric
in Län
ist
cht-S
lhous
schiffe
gleich
Flotte
ahlya
Whee
Freizeit gschiff der
St
dann
m
n
AC
htige
he
. Flag
4 x 5,13
o träc
y 52.9
ndisc
t 17,7
58 Fuß
de ann
derlä
e, exak
30 bis
aller Vord Sturd
t, wur
, die
t
7 lief
zlich neu
befinde
n Gran
die gän
sen 58.9 lights der boo
Linssen gehoben. 195
neue
e Lins
s
amilie
e
enmoHigh

derf
den
messend
. Gleiche
der Tauf Linssen-Seri
nach zu
sbracht
9 aus
en wird
te
Stapel.
für die
6 zähl
aussicht
aus Maa g gilt 194 das allerers
et, vom
en Jahr Grand
plett
Yachts
orf 201
dann
Jozef-Vl
Lim bur
r kom
laufend
inssen
Düsseld
sen
n im
eine St.- en, und zwa
Pro vinz Mar ktfü hrer
tseinerte Lins Erstmals
dell,
0 Boo
in der
galt scho
tand
sehensw
r 3.00
t, das
gem als
er ents
elhouse.
t minder
h, übe
Portfolio
-Segmen
seit Lan
AC Whe
en Bish r einem Dac
heutige
e- nich
lkreuzer
52.9
ändisch
unte
Zur Ang
sich das
im Stah
Sturdy
von holl internawobei
entiert.
getlich
en,
präs
ima
Die
heit
bekann
denn je
als 30
wird.
mehr
rtig 110
ältiger
iniert
gehören
lern dom und gegenwä rft, die vielf
tte
stel
pale
Her
iche
itionswe
n- bots
erfolgre
ende Trad itz der Grü
tional
ter zähl
Bes
Mitarbei wie vor im
h
sich nac

L
46

07.2015

Rheinüt in der
n Deb
ionierte
offizielle
lproport
tische
seit dem stand die woh
eine prak pale
nun für
metropo
rtreter
-Yacht
Presseve Dollart,
Premium durch die
der
ng
hens war dungsästuErprobu
Gesche
Mün
des
en
im
rat. Ort
riesisch
ucht
t
der ostf
Meeresb
eine
desgebie
südlich
,
Bun
r
Im
Ems
h übe
ar der
Emden.
nur noc auft.
nstadt
Yachten
verk
Seehafe
ndler
LinssenFachhä
sersport
werden
a Was
risierte
h
zwei auto ist es die Firm in Schweic
n
Kreusch
er Test
Zum eine
zentrum anderen uns
rzeit
t-Ve
& Frei
zum
s Yach
Mosel,
Henning chsischen
an der
nt, die
ersä
fera
nied
von
boot-Lie H aus dem
Fans
auch,
r ist
trieb Gmb
Hie
urg.
Papenb

3

r (D)
Skippe

De eigenaarshut, die zich vier treden lager dan de salon bevindt, geeft een geweldig gevoel van ruimte.
Peter Marienfeld, Skipper (D)

Fantastisch gebouwd en van alle snufjes voorzien.
Deze stoere charmeur is beestachtig onverschrokken.
David Marsh- Motorboat & Yachting (GB)

07.2015
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0 AC Wheelhouse
European boat
of the year 2016

MB &

Y (GB)

De toekenning van deze award is gebaseerd op het oordeel van toonaangevende internationale vakjournalisten
uit Duitsland, Italië, Noorwegen, Zwitserland, Nederland,
Frankrijk en Oostenrijk, die in diverse categorieën 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
23 januari 2016.

(D)
eitung
Z
r
e
d
Em
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De Grand Sturdy 530 AC Wheelhouse is genomineerd
voor European Powerboat of the Year 2016 in de categorie
waterverplaatsers.

11
)
boat (TR
Motor

De fantastisch varende stalen knikspant ligt als een
huis op het water en spoort bovendien als een trein.
Hans Papenburg - Motorboot (NL)

Zet de stalen Grand Sturdy’s nooit weg als schip ‘voor
de binnenwateren’. Ze lenen zich voor veel gewaagdere tochten.
David Marsh- Motorboat & Yachting (GB)

Alsof je een overnachting in het Savoy vergelijkt met
een nacht in een Ibis.
David Marsh- Motorboat & Yachting (GB)

l i n s s e n magazine # 4 6
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Grand Sturdy 470
Sedan Wheelhouse
Tekst: Linssen Yachts; foto‘s: Zebra Fotostudio‘s / Linssen Yachts

Een greep uit het modellenprogramma 2016-2017

Door nieuwe inzichten, nieuwe ontwikkelingen en nieuwe technieken

blijven we onze jachten verbeteren. Soms zijn het kleine details
in het interieur of in de machinekamer, maar soms ook complexe
vernieuwingen zoals de Linssen-Variotop® integreren op kleinere
modellen en de nieuwe spiegelpartij met trappen naar het zwemplateau.
Samen met de input van onze verkopers, dealers en diverse van onze klanten hebben we samen met huisontwerper Anne Elsinga, met behoud van wat goed was, de
beste indelingen en de beste vaareigenschappen samengevoegd tot de nieuwe Grand Sturdy-serie.
Duidelijk en overzichtelijk: zes lengtes (290, 350, 410, 470,
530 en 590) en in hoofdlijn vier modelvarianten (AC, AC
Variotop®, Sedan en Wheelhouse). Binnen de serie zijn
- afhankelijk van het model - de bestaande opties als
Longtop, Deckbridge een klassiek interieur etc. nog
steeds mogelijk.

In het najaar van 2015 worden de eerste jachten uit deze
nieuwe serie gepresenteerd.
De HISWA te water begin september had de primeur met
de Grand Sturdy 470 Sedan Wheelhouse.
Daarna volgde de Southampton Boat Show in Engeland,
de Linssen Vaardagen (3 t/m 5 oktober) in Maasbracht en
Hanseboot (31 oktober t/m 8 november) in Hamburg.
Als blikvanger staat de nieuwe 470 uiteraard ook op de
Linssen Yachts Boat Show (21 t/m 23 november).

l i n s s e n magazine # 4 6

Grand Sturdy 470 Sedan Wheelhouse
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Grand Sturdy 350 AC Variotop®

l i n s s e n magazine # 4 6

Classic Sturdy 410 Sedan Deckbridge
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Classic Sturdy 410 Sedan Deckbridge

l i n s s e n magazine # 4 6

Grand Sturdy 530 AC Wheelhouse
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INTRODUCTIes
Grand Sturdy 290 Sedan

BOOT Düsseldorf (D)

Grand Sturdy 350 AC

Linssen Yachts Boat Show 2015 (NL)

Grand Sturdy 350 AC Variotop®
Linssen Yachts Boat Show 2015 (NL)

Grand Sturdy 410 AC

Linssen Yachts Boat Show 2015 (NL)

Grand Sturdy 410 AC Variotop®
Linssen Yachts Boat Show 2015 (NL)

Classic Sturdy 410 Sedan Deckbridge
Linssen Yachts Boat Show 2015 (NL)

Grand Sturdy 470 Sedan Wheelhouse
Hanseboot (D)
Linssen Yachts Boat Show 2015 (NL)

Grand Sturdy 590 AC Wheelhouse
BOOT Düsseldorf (D)

Grand Sturdy 590 AC Variotop®
Linssen Yachts, Maasbracht (NL)

23.01-31.01.2016

23.01-31.01.2016

23.01-31.01.2016

23.01-31.01.2016

23.01-31.01.2016

23.01-31.01.2016

31.10-08.11.2015
23.01-31.01.2016

23.01-31.01.2016

May 2016

www.linssenyachts.com
Op onze website staan de brochures met de nieuwe
modelserie. De imagebrochure biedt u een inkijkje in
de lange Linssen-geschiedenis en -productiemethoden, terwijl de Grand Sturdy-brochure per model duidelijke illustraties en indelingen laat zien, alsmede de
basisspecificaties.
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Grand Sturdy 290 AC

± 9,35 x 3,35 x 1,00 m

Linssen Yachts
Grand Sturdy 350 AC

± 10,70x 3,40 x 1,00 m

± 12,85 x 4,30 x 1,20 m
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Grand Sturdy 350 AC Variotop®

± 11,10x 3,40 x 1,00 m

Grand Sturdy 290 Sedan

Grand Sturdy 410 AC

Grand Sturdy 410 AC Variotop®

± 12,85 x 4,30 x 1,20 m

Grand Sturdy 350 Sedan

Grand Sturdy 410 Sedan
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sliding door port side

± 9,35 x 3,35 x 1,00 m

± 10,70x 3,40 x 1,00 m

± 13,25 x 4,30 x 1,20 m

programma 2016/2017

± 14,30x 4,35 x 1,20 m

Grand Sturdy 470 AC variotop®

± 14,30x 4,35 x 1,20 m

Grand Sturdy 470 Sedan Wheelhouse

Grand Sturdy 530 AC Wheelhouse

± 16,30 x 5,13 x 1,35 m

Grand Sturdy 530 ac Variotop

± 16,30 x 5,13 x 1,35 m

Grand Sturdy 590 AC Wheelhouse

± 17,80 x 5,13 x 1,35 m

Grand Sturdy 590 ac Variotop

± 17,80 x 5,13 x 1,35 m
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Grand Sturdy 470 AC

17

± 14,45x 4,40 x 1,20 m
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Linssen owners clubs
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Linssen Owners Club Finland

Linssen Yachts Eigner Verein

De Finse “Linssen Owners”-zomerbijeenkomst werd dit
keer gehouden in Savonlinna, Lake Saimaa. De Linsseneigenaren die de mogelijkheid hadden, kwamen met hun
Linssen-jacht naar Savonlinna. De anderen die aan de
kust woonden, arriveerden met de auto.
De bijeenkomst was dit jaar een combinatie van Linsseneigenaren en van de Linssen Boating Holidays® vertegenwoordiger Saimaan Vuokravenho. Peter Linssen en Jo
Linssen waren namens de werf en Linssen Boating Holidays® aanwezig.

De LYEV organiseerde samen met Linssen
Yachts in mei van dit jaar een vrouwen
vaartraining voor de partners van diverse
eigenaren.
Onder begeleiding van twee ervaren
kapiteins, werden in de werfhaven en
omgeving allerlei manoeuvres ge
oefend. De twaalf deelnemers kregen alle tijd om de handelingen zelf
cer
tiﬁ
te oefenen en goed onder de knie
kat
te krijgen.

Op zaterdagmorgen werden enkele tochten over het
meer gemaakt en werden de stad en open markt van
Savonlinna bezocht.
De verdere invulling van de bijeenkomst vond plaats in
de prachtige setting van Villa Tolvanhelmi, met typisch
traditionele Finse zomeractiviteiten als zwemmen, rooksauna en barbecue.
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Eignertreffen 2015
Tijdens het ter perse gaan van dit magazine zal de Duitse
eigenarenvereniging tevens hun jaarlijkse ‘Eignertreffen’
organiseren. De bijeenkomst wordt dit jaar van 2 - 4 okto
ber gehouden in Hansestadt Stralsund. Het driedaagse
event trekt traditioneel veel Linssen-eigenaren, die enkele dagen samen optrekken en culturele uitstapjes maken.
Ondertussen wisselen ze met elkaar informatie uit over
interessante vaargebieden, onderhoud, ligplaatsen etc.

Linssen Owners Group
Nederland – België (LOG)
De eigenarenclub uit Nederland-België L*O*G heeft dit
jaar diverse activiteiten georganiseerd. Zowel in het
voorjaar als in het najaar is er een uitgebreide gezamenlijke vaartocht georganiseerd, er zijn diverse themadagen
gehouden en er waren diverse eigenaren aanwezig op
Sail Amsterdam (19-23 augustus).
Net als de andere verenigingen zal ook de Nederlandse
deelnemen aan het jaarlijkse ‘owners dinner’ op zaterdag
21 november tijdens de Linssen Yachts Boat Show.

Bij de Linssen Owners UK Association volgt het ene hoogtepunt het andere. De Association heeft nu ongeveer
honderd boten, en de leden wonen in tien verschillende
landen. Onze leden ontmoeten elkaar natuurlijk op het
water, maar ze komen ook twee keer per jaar bij elkaar
voor een diner.
Linssen Yachts Boat Show
Er zijn elk jaar altijd wel zo’n vijftig leden die de reis naar
Maasbracht maken voor de indrukwekkende Linssen
Yachts Boat Show eind november. In combinatie met
de zeer warme ontvangst door Marcel en zijn team bij
Hotel-Restaurant De Roosterhoeve en een heerlijk diner
daar, maakt dat de reis absoluut de moeite waard.
Jaarlijkse weekendje Londen voor eigenaren
Het laatste weekendje Londen voor eigenaren vond
plaats op 7 en 8 maart 2015 in het Shepperton Conference
Holiday Inn. Deze plek is langzamerhand zeer geliefd bij
de leden: het ligt ideaal aan de Thames, naast de Shepperton-jachthaven. Van 28 jachten waren de eigenaren
aanwezig, wat het totaal aantal mensen op zestig bracht,
inclusief gasten, Colin Watts en Donna Golding van Boat
Showrooms in Londen en Ed Houben van Linssen Yachts
BV.
Het weekendprogramma begon zaterdagmiddag met
een paneldiscussie over technische zaken, onderhouds
tips en andere voor de eigenaren, schippers en bemanningsleden interessante wetenswaardigheden. Het panel bestond uit Colin Watts, Ed Houben en drie ervaren
eigenaren. Zij beantwoordden zowel de van tevoren in-

gediende vragen als vragen die spontaan ter plekke ontstonden. Ook nu weer bleek dit een geslaagd begin van
het weekend, waardoor de stemming er direct goed in
kwam.
Na een pauze, waarin iedereen op zijn gemak de Shepperton-jachthaven kon rondkijken, was het tijd voor de
borrel, gevolgd door een heerlijk diner en een gezellige
avond, waar iedereen wat kon rondlopen, oude vrienden
kon weerzien en nieuwe eigenaren ontmoeten.
Het zondagochtendontbijt bleek ook nu weer een fantastisch sociaal gebeuren, dat de hele ochtend in beslag
nam, waarbij nog meer reisverhalen over tafel vlogen,
nieuwe plannen werden gesmeed en men volop informatie kon uitwisselen. Na het weekend kreeg iedereen een
zeven pagina lange samenvatting van de paneldiscussie
op zaterdag toegestuurd.
Naast een jaarlijks geactualiseerde ledenlijst en perio
dieke nieuwsbrieven, krijgen leden een speciale nieuwsbrief met de ervaringen van de leden gedurende het betreffende seizoen. Dit jaar hebben dertig leden verhalen
en foto’s ingestuurd over het seizoen 2014, wat heeft
geresulteerd in een fascinerend, veertig pagina’s tellend
document, waaruit blijkt dat de reiservaringen van onze
leden zeer uiteenlopen. Ook vormen dit soort verhalen
een mooie aanleiding om zelf ook eens nieuwe vaargebieden te bezoeken.
We kijken allemaal halsreikend uit naar de komende Linssen Yachts Boat Show, onder andere omdat we dan ook
de andere eigenarenclubs kunnen ontmoeten.

Hotel Restaurant De Roosterhoeve. De locatie voor het
jaarlijkse ‘owners dinner’. (www.roosterhoeve.nl)
Bent u nog geen lid?
www.linssen-owners.org.uk
www.linssen-owners.nl

www.lyev.de
www.linssen-owners.fi
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Linssen Owners UK Association
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Linssen Yachts;

Auxerre (FR)
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Breisach am Rhein (D)

Golf of Finland (FIN)

Öckerö-Göteborg (SE)

Maastricht (NL)

Dover (GB)
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Palma de Mallorca (ES)

Dinant (B)

Pellinki (FIN)

Woudrichem (NL)

Venice laguna (IT)

all over Europe

Dit is slechts een greep uit de vele foto's
die door Linssen-eigenaren op hun speciale
Facebookpagina zijn geplaatst:
www.facebook.com/Linssen.International.Owners
gaios (gr)
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Stavern (NO)
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Pagny sur Meuse (FR)

Savonlinna (FIN)

Ibiza (es)
Nice (FR)

Scharendijke (NL)

Pyran (Si)
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Linssen boating Holidays
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jachtvakanties op Linssen-motorjachten aan. LBH onderscheidt zich op deze markt door het zeer uiteenlopende
aanbod en de exclusieve bestemmingen. Dankzij LBH
komt u op plaatsen die in bijna geen enkele reisgids te
vinden zijn.
Een geheel nieuwe bestemming sinds het seizoen 2015
is het veelzijdige Saimaa-merengebied in Finland. Vertrekpunt in Finland is Savonlinna, bij de familie Harri
Niskanen. Maak van uw vakantie een unieke combinatie
van avontuur en cultuur en boek uw Linssen tijdens het
fameuze Savonlinna Opera Festival (8 djuli
– 6 augustus
e
fjfjor
k na
2016) in de schitterende middeleeuwse
burcht OlavinBo
linna. Maar bezoek ook het Nationale Park Linnansaari en
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Maak dromen waar met Linssen Boating Holidays®
De naam Linssen is een begrip in de branche. Hij staat
symbool voor kwaliteit in Nederlandse jachtenbouw, en
ontsluit daarmee een breed spectrum op het gebied van
watersport. Linssen Boating Holidays® (LBH),50 kbegonnen
m
12
als een aantal onafhankelijke verhuurders van Linssenjachten, kreeg steeds meer voet aan de grond op de chartermarkt. Dat betekent dat de klant vandaag de dag kan
profiteren van een heldere structuur en uitgerijpte concepten. Door de uitstekende contacten tussen de werf
en de verhuurders neemt de kwaliteit in beide sectoren
0km
100
alleen maar toe. Doordat de dealers, verhuurders en technische servicebedrijven één netwerk vormen, kan zowel
de verhuurder als de huurder van de jachten rekenen op
service van zeer hoge kwaliteit.

K
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den Murano en Burano. Maar ontsnap ook aan de drukte Mechelen en Charleroi. België – land van bier en verruken geniet in de Laguna Veneta van unieke, magische en kelijke chocola...
Pielisjoki
Onezhkoe
praktisch onbekende oorden.
France
Fluviale
heeft
haar thuisbasis in de Bourgogne
Juojärvi
Ozero
Keitele
Pyhäselkä
(St. Florentin en Vermenton)
en aan het Canal du Midi
Haukivesi
Uniek op de chartermarkt: u kunt bij LBH zelfs de Grand (Capestang
en Bram) en neemt u graag mee in de culSavonlinna
Sturdy 36.9 AC huren vanaf Kressbronn aan de Bodensee,
tuur
en
culinaire
(wijn)wereld van de Bourgogne, kortom
Tarjenne
Saimaa
vir Thames
of in Zwitserland bij Nasta Marine aan de drie grote Jura- het spreekwoordelijke Franse savoir-vivre. Op Sde
Ladozkoje Ozero
Näsijärvi het
meren (meren van Neuchâtel, Murten en Biel) vanaf
neemt Hobbs of Henley u mee in de wereld van Oxford,
pittoreske stadje Estavayer le Lac en aan het meer van Henley, Marlow en Windsor. Waar de rivier traag langs
Genève vanaf Vervey, de‚ parel van de Zwitserse rivièra.
het enorme kasteelpark van Windsor Castle stroomt, zijn
de draailocaties te zien van Inspector
Санкт- Barnaby. En dan is
ITÄMERI
Петербург
PUUR-Yachtcharter heeft van alle LBH-leden de groot- er nog
last
but
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Marine in Kroatië met haH
ste vloot. PUUR biedt haar jachten niet alleen aan het vens in Istrië en Noord- en Midden-Dalmatië, waar u de
Mecklenburgs en Brandenburgs merenplateau aan heerlijkheden van de Adriatische Zee kunt leren kennen
T
Strömsholms Kanal
(Buchholz-Müritz en Zehdenick-Havel), maar ook aan en proeven. Met de ‘eigen’ boot aanleggen in fantastiMälaren S
LÄÄNEMERI
de Bodensee. In Lübeck is LBH-partner Mobiliar Club & sche steden alsPeipsi
Pula, Zadar en Split.
järv
Charter van Martin
Stratmann gevestigd, die niet alleen
Hjälmaren
prachtige bestemmingen aan de Oostzee maar ook in het
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Värivierengebied
Göta Kavan
nal Noord-Duitsland aanbiedt.
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In Merzig aan de Saar biedt de familie Schönberger van
Yacht Charter Holiday Tours een uitgebreid assortiment,
G
met onder andere de Duitse wijnrivieren, de Elzas en vele
andere bestemmingen, met zelfs verre one-way-tochten
tot Parijs aan toe. Enkele andere
LBH-partners
BALTIJOS
JŪRA zijn het
Nederlandse Waterfront Yachtcharter, met havens in
Amsterdam, het groene hart en Zeeland, waar u kunt genieten
van heerlijke zeespecialiteiten.
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U ziet: LBH biedt een uniek netwerk
van charterbestemmingen in heel
U n str ut
Odra
D
Europa,
dat zich nog steeds uitbreidt.
De LBH-reiscatalogus geeft per land
abe populairste vaarde gebieden en Lde
-M
P
routes aan. Ook vindt u er natuurlijk
alle partners. De betreffende partner
N
helpt u graag bij het plannen van
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een vakantie die precies bij u past.
Door de relatieve kleinschaligheid
van deze familiebedrijven is een plea
Wisł
zierig en persoonlijk
contact tussen
chartergast en verhuurder gegarandeerd. Plan deze meest waardevolle
periode van het jaar samen met uw
LBH-specialist, en u kunt met gerust

hart op vakantie. Geniet van de complete service en profiteer van het
goedgeoliede team, bestaande uit de
Linssen-werf en alle lokale verkoop-,
service- en charterpartners met hun
fraaie jachten.

Dona
u

B
®

B

ronn

Voor meer informatie:
Linssen Boating Holidays®
www.rentalinssen.com
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25 jaar Linssen Yachts
in Duitsland
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Tekst & foto‘s: Hennings Yacht-Vertrieb

Op 1 april 2016 viert Hennings Yacht-Vertrieb in het Duitse Papenburg
haar 25-jarige jubileum. In 1991 waagde Heinrich Hennings de sprong
in het diepe en richtte hij Linssen Yachts Center Nord op. Hij was
daarmee de eerste dealer in Duitsland en is nu waarschijnlijk een van
de succesvolste Linssen-dealers ter wereld. Zijn bedrijf wist tot nu toe
ruim 500 Linssen-jachten te verkopen.

24
Bij het grote jubileum in 2016 is het de bedoeling dat zoveel mogelijk schepen de weg naar Papenburg vinden,
waardoor dit stadje aan de Ems (dat vooral bekend is
door de grote schepen van de Meyer-werf) voor één keer
het centrum wordt van de Nederlandse motorjachten uit
Maasbracht. Dit wordt misschien wel de grootste ontmoeting van Linssen-jachten ter wereld ooit – en u kunt
daarbij zijn!
Van 6 t/m 8 mei 2016 ontmoeten de Linssen-eigenaren
elkaar met hun schip in de haven van Papenburg, in het
centrum van de stad. Maar natuurlijk zijn ook Linssen-eigenaren welkom die niet met
hun schip komen! Alle schippers, eigenaren en vrienden
van de grote Linssen-familie
worden getrakteerd op een
boeiend programma:
Na aankomst op donderdag
(Hemelvaartsdag) of vrijdag
kunt u van de gelegenheid
gebruik maken om kennis te
maken met het mooie stadje

Oprichter en Mr. Linssen
Deutschland: Heinrich
Hennings.

Papenburg. Het stadje is de oudste veenkolonie van
Duitsland. Maak een lekkere wandeling langs het hoofdkanaal of door het prachtige stadspark, waar afgelopen
jaar een grote tuinbouwtentoonstelling plaatsvond.
Vrijdag 6 mei vindt om 17.00 uur de officiële ontvangst
plaats bij Hennings Yacht-Vertrieb. Onder het genot van
een biertje kunt u de tentoonstelling bekijken terwijl u
vele Linssen-eigenaren weer terugziet. Kortom, een ware
reünie!
De zaterdag heeft een Oost-Fries tintje. Vanaf 15.00 uur
staat er een uitstapje gepland naar Mitling-Mark, het
charmante dorpje aan de Ems waar Heinrich Hennings
geboren is. U maakt een typisch Oost-Friese ‘Boßeltour’
langs de Ems, en wordt ingewijd in de geheimen van
het klootschieten (= ‘boßeln’). Maar natuurlijk maakt u
niet alleen kennis met deze Friese volkssport,
maar ook met de Noord-Duitse culinaire
tradities...
Zondag wordt een sportieve dag! Op de
18-holes-golfbaan van de Papenburger
Golfclub Gutshof zullen we strijden om
de Linssen Sturdy Cup. Wie liever bij het
water vertoeft dan op de green, kan een
zeer unieke VIP-rondleiding in GROTE stijl
krijgen bij de wereldberoemde Meyer-werf.
Het Hennings-team hoopt van harte dat u zich

Linssen Yachts-evenement 2016 in Papenburg. Ook u kunt
van de partij zijn bij deze gezellige reünie bij Hennings!

De Linssen-vlag wappert al 25 jaar in Papenburg.

U kunt zich aanmelden bij:
Hennings Yacht-Vertrieb GmbH
Linssen Yachts Center Nord
An der alten Werft 1
D-26871 Papenburg / Deutschland
www.hennings-yachtvertrieb.de
info@hennings-yachtvertrieb.de

Papenburg Boat Show: 23-24.04.2016
Eigenarentreffen: 06-08.05.2016
De Boat Show in de overdekte hal is eenmalig en vormt
het hoogtepunt van de Linssen-presentatie in Papenburg.

l i n s s e n magazine # 4 6

aanmeldt en belooft u dat het een mooi evenement
wordt – een vaderdagweekend om nooit te vergeten!
Het eerste hoogtepunt van het jubileumjaar is traditioneel de „Papenburg Boat-Show“ op 23 en 24 april
2016. Naast het gevarieerde programma wordt op zaterdag weer een aantal nieuwe leden opgenomen in de
Linssen-familie als hun jacht wordt gedoopt.
Voor het eerst zijn tijdens de Papenburg Boat Show alle
nieuwe Linssen-modellen te zien, en kan er ook een
proefvaart worden gemaakt. De Grand Sturdy 290 Sedan, de Grand Sturdy 350 AC en de Grand Sturdy 410 AC
beleven in Papenburg hun première. En ook te zien in de
overdekte tentoonstellingshaven: de Grand Sturdy 530
AC Wheelhouse.
Hennings Yacht-Vertrieb heeft dit model als demonstratieschip besteld, wat betekent dat u een van de eerste
eigenaren van deze nieuwe Linssen-serie kunt worden.
Zonder levertijd: bij Hennings starten ze vanaf het nieuwe vaarseizoen op 25 april met het nieuwe model. Geïnteresseerden hebben nu nog de kans om hun persoonlijke wensen kenbaar te maken, zodat die meegenomen
kunnen worden in de specificaties!
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Fotoshoot Oosterschelde
Maasbracht, juni 2015
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Linssen-vertegenwoordiger in Zeeland Jonkers Yachts
heeft op zaterdag 20 juni 2015 de langste vloot aan Linssen schepen ooit gefotografeerd.
De dertien Linssen-jachten voeren vanuit Zierikzee de
Oosterschelde op, waar de jachten vanuit een helikopter
werden gefotografeerd.
Er kwam heel wat bij kijken om de jachten mooi op één
lijn te laten varen, maar eenmaal onder de Zeelandbrug
door, lagen alle jachten op koers en kon fotograaf Dick
van der Veer flink wat ‘rolletjes volschieten’. Naast vele
overzichtsfoto’s van de hele vloot, werden ook van ieder
schip afzonderlijk mooie opnames gemaakt
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De vloot bestond uit een Dutch Sturdy 320 AC, een Grand
Sturdy 36.9 AC, twee Grand Sturdy’s 40.9 AC, een Grand
Sturdy 40.9 Sedan, Grand Sturdy 430 AC, Grand Sturdy
430 AC Mark II, Range Cruiser 450 Sedan Variotop®, Range
Cruiser 450 Sedan Wheelhouse, Grand Sturdy 470 AC en
maar liefst drie Grand Sturdy’s 500 AC Variotop® Mark II.
Een zeer indrukwekkende vloot die veel bekijks trok in de
tijdelijke gezamenlijke thuishaven Zierikzee.
Zeer waarschijnlijk wordt ook volgend jaar weer een dergelijke fototocht gehouden. Heeft u interesse om hieraan
deel te nemen? Neem dan contact op.
Jonkers Yachts
Haven Kloosternol 1
NL-4322 AK Scharendijke
Tel. +31 (0)111 - 67 33 30
info@jonkers.org
www.jonkers.org

Een vaargebied voor natuuren cultuurliefhebbers
Het gebied dat aan de noordkant wordt begrensd door de Oostzee,
in het oosten door de rivier de Oder, in het westen door de rivier de
Elbe, in het zuidwesten door de benedenloop van de Havel en in het
zuidoosten door het Spree-Oder-kanaal, is waarschijnlijk één van de
grootste watersportgebieden in Europa.
Ruim 2700 km onderling met elkaar verbonden meren,
rivieren en kanalen vormen samen een ongelofelijk fijnmazig netwerk van bevaarbare waterwegen, variërend
van nauwe vaarten tot weidse meren. Het gebied ligt
voor het grootste deel in de deelstaten Berlijn, Brandenburg en Mecklenburg-Vorpommern, een regio met een
enorme betekenis voor de geschiedenis van Duitsland.
Of het nu gaat om de Hanzesteden, de landjonkers in
Vorpommern, de Pruisenkoningen, de invloed van Nederlandse prinsessen of om gewone ambachtslieden, dit
gedeelte van Duitsland kent een zeer rijke geschiedenis.
Overal vind je Russische en Franse invloeden terug, en
ook sporen van Wenen zijn hier te vinden. Al met al heeft
dit gezorgd voor een regio die een ongeëvenaarde veelzijdigheid en variatie laat zien op het gebied van kunst
en geschiedenis.
Het gebied kent grote steden als Berlijn en Hamburg,
maar ook kleinere steden als Lübeck, Rostock, Szczecin,
Oranienburg, Potsdam, Brandenburg en Magdeburg. De
kunstliefhebber, en dan vooral degene die van afwisseling houdt, komt hier ruimschoots aan zijn trekken.

Nemen we bijvoorbeeld Potsdam, een stad waar de Nederlandse invloed en de invloed van de Russische kolonie
tot op de dag van vandaag zichtbaar zijn. Iemand met
een interesse in geschiedenis hoeft maar de sporen van
Humboldt te volgen of maakt net als ‘der Alte Fritz’ een
wandelingetje door het Sansscouci-park. Zelfs de meeste
recente geschiedenis is hier terug te vinden.
Ook wie geïnteresseerd is in Duitse literatuur kan hier zijn
hart ophalen: Theodor Fontane maar ook Kurt Tucholsky
komen uit deze streek. Maar dit is niet de enige vorm van
kunst die hier een grote rol speelt.
Er zijn natuurlijk musea, kunstgalerijen en grote tentoonstellingen, maar ook kleinere kunstateliers. Je kunt
bijvoorbeeld een goudsmid of een snaar- en strijkinstrumentenbouwer in de citadel in Spandau aan het werk
zien. Ook is er veel te beleven op het gebied van regionale geschiedenis, wat vooral voor kinderen en jongeren
zeer interessant en afwisselend is. Zo is er een binnenvaartmuseum in Zehdenick en een dakpannenmuseum
in Mildenberg.
De inmiddels 80 jaar oude scheepslift in Niederfinow is

l i n s s e n magazine # 4 6

Tekst & foto‘s: Doris en Dr. Lorenzo Guendel
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een knap staaltje Duitse bouwkunst. De moeite van een
bezoek waard!
Maar de streek heeft nog veel meer te bieden: ongerepte
natuur met ontelbare vogelsoorten: reiger, aalscholver,
visarend, kraanvogel, ooievaar, wilde eend, fuut en ijsvogels – ze zijn hier allemaal te vinden.
In dromerige en stille inhammen is het heerlijk zwemmen en zonnen. De kanalen en rivieren zijn omzoomd
met levendige kleine stadjes . Ideaal om even lekker te
shoppen, rond te kuieren en aan te leggen. Er heeft zich
in dit gebied ook een rijke culinaire traditie gevormd, met
mooie streekgerechten.
Vanuit dit fantastische landschap zetten we koers om
nieuwe horizonten te ontdekken. Na al die jaren hadden
we alle hoeken en gaten van het merenplateau gezien, en
datzelfde gold voor Berlijn. Het was tijd om de categorie
B van onze Linssen 43.9AC ‚La Cabaña‘ te testen, en wel
op de Oostzee. De tocht van Zehdenick door het Mälzerkanaal en het Vosskanaal naar Berlijn was in een paar uur
gepiept, waarna we koers zetten naar het oosten, naar
de scheepslift. Bij de jachthaven Marienwerder vonden
we bij Sabine en Lutz Biller een mooie ligplaats, waarbij
Lutz waarschijnlijk even wilde kijken of de crew van ‘La
Cabaña’ wel meester was over het schip en ons een fraaie
plaats helemaal achterin de hoek toewees. Welwillend
zag hij het gemanoeuvreer aan. Omdat hij verder niets
zei, zijn we ervan uitgegaan dat hij wel tevreden was. Wij
vonden zelf ook wel dat het goed gelukt was. In de bistro van de haven hebben we ons daarna eens lekker laten
verwennen. Na een heerlijk rustige nacht en een rijkelijk
ontbijt aan boord, gingen we op weg naar de scheepslift. Dat ging allemaal zonder problemen en is toch altijd
weer een enorme belevenis. We werden samen met twee
rondvaartboten geschut, wat gezien de grootte van de
schutkolk helemaal geen probleem was.
De temperatuur was genadeloos opgelopen, onder de biminitop was de gevoelstemperatuur zelfs 40°, maar het
was gezien de brandende zon ook geen optie de biminitop weg te klappen. Dus we hebben alles maar zo veel
mogelijk door laten tochten en gas gegeven om nog een
beetje een briesje door het varen te krijgen. ‘s Avonds in
Oderberg keken de buren misschien wat raar op, omdat
we met z‘n allen binnen in de salon zaten. Maar ja, zij
konden dan ook niet weten dat wij daar een prima airco

hadden. Deze zorgt niet alleen voor koeling van de salon,
maar ook van de beide slaaphutten, waardoor wij konden genieten van een heerlijk verkwikkende nachtrust. In
de jachthaven van Oderberg lag een groot aantal grotere
schepen, die de volgende ochtend allemaal (behalve één)
één voor één uitvoeren. Uiteindelijk waren wij dan ook
zo ver, watertank gevuld, accu‘s opgeladen, alles in orde.
Ook dit beloofde weer een warme dag te worden.
Door de droge zomer was het waterpeil in de Oder echter
tot een zorgwekkend laag niveau gedaald. Daarom kozen
we ervoor om via het Hohensaartener-Friedrichthalerkanaal te varen. Voor een kanaal is deze tocht nog verbazingwekkend mooi. Het kanaal is omzoomd met lage
dijken, waardoor je het land erachter voorbij ziet glijden.
Aan de oostzijde van het kanaal de uiterwaarden van de
Oder en aan de westzijde weiland en bos.
We ontdekten ook grote tabaksplantages, iets wat ons
eigenlijk zeer verraste. Hier en daar wat industrie (nieuw
en oud) en kleine, aantrekkelijke dorpjes. Onze bestemming die dag was Schwedt, dat we na vier uur varen bereikten. In Schwedt waren zowel een kleine watersporthaven (voor ons te ondiep) als een grotere haven, die ons
een zeer fraaie ligplaats bood. De keuze was gemakkelijk. Ook deze haven was een verrassing. Alles zag er bijzonder verzorgd uit, de toiletten waren superschoon en
de douches op een speelse manier gebouwd. Ook was
er nog een bistro, met een zeer aardige uitbaatster, die
van alle markten thuis was. Ze werkte niet alleen in de
bediening, maar was ook verantwoordelijk voor de caravanstalling en de haven, verkoop van douchemunten,
enz. Ze was altijd druk bezig, maar ook altijd even vrolijk
en behulpzaam. Het gebruikelijke en informatieve ‘hapje en drankje’ op de steiger met andere Oderbevarende
schippers bezorgde ons een aantal nuttige tips voor onze
verdere reis. Helaas kon niemand ons aan de Poolse vlag
als gastenvlag helpen.
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de stad bracht ons onder andere bij de St. Johanneskerk,
een wonderbaarlijk licht gebouw met een fraai, wat
ongebruikelijk orgel. Een opvallend gebouw bleek het
voormalige paleis van de hertogen van Pommeren te zijn.
Ook nu was het weer bloedheet, zodat we verkoeling
zochten bij het café in de Münzhof van het paleis, waar
we een kopje koffie namen en water dronken. Het
paleis is tegenwoordig een museum, waar onder andere
concerten en tentoonstellingen worden georganiseerd.
Terwijl we in de Münzhof zaten, konden we iemand piano
horen spelen, wat geheel niet onverdienstelijk klonk.
Ook bevindt zich hier de VVV. We sloegen de richting van
de Wały Chrobrego-promenade in, door onze reisgids
een van de mooiste terrassen van Europa genoemd.
Dat wilden we natuurlijk wel eens zien. En toegegeven:
het is fantastisch mooi. Het uitzicht is grandioos. De
promenade is ca. 500 m lang en ligt ongeveer 20 m boven
de Oder, waardoor je een prachtig uitzicht over dit deel
van de stad hebt. En achter ons lag een aantal prachtige
oude gebouwen, waaronder de marine-academie, het
kantoor van de Woiwodschap (zeg maar provincie) en het
Nationaal Museum. In de schaduw van deze historische
gebouwen vonden we op de promenade een prachtig
gelegen restaurant (Columbus), waar we vooraan op het
terras van de lunch genoten. We waren het erover eens:
zeer goed eten tegen een zeer betaalbare prijs, inclusief
een geweldig uitzicht. Van hieruit konden we ook de
enorme jachthaven zien, die er spookachtig verlaten
uitzag. Geen enkel schip, en dat terwijl de haven naar
schatting wel 120 ligplaatsen heeft!!! De omgeving van
de jachthaven ziet er nu ook niet direct aantrekkelijk
uit. Bovendien is het tamelijk omslachtig om de stad te
bereiken, omdat de jachthaven aan de overkant van het
water ligt. We namen ons voor om op de terugweg eens
een kijkje te nemen in de haven.
Maar we wilden verder. We voeren de Oder verder op, naar
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Szczecin
We keken erg uit naar onze volgende bestemming:
Szczecin. Over de aanlegmogelijkheden in Szczecin
hebben we zeer uiteenlopende verhalen gehoord. We
zouden het wel zien. Op onze kaart werd de haven in het
centrum van Szczecin sterk aangeprezen, maar we hadden
ook verhalen gelezen en gehoord die ons wat huiverig
maakten. We hadden wel goede verhalen gehoord over
een haven iets noordelijker, bij de eindhalte van een
trambaan. We gingen op weg. We voeren dwars tussen
schitterende uiterwaarden door. Toen we wat dichter in
de buurt van Szczecin kwamen, konden we natuurlijk niet
om de onvermijdelijke industrieterreinen heen. Ook waren
hier opvallend veel werven en scheepsbouwbedrijven.
Bedrijvigheid alom. In de verte doemde het silhouet van
de stad op, met een paar prachtige gebouwen, maar ook
met twee bruggen die zo laag waren dat we niet alleen de
mast moesten strijken, maar ook de biminitop helemaal
plat moesten leggen. Hier waren we zo druk mee bezig,
dat we de stadshaven aan de oostkant van de Westoder
helemaal niet hebben gezien. We voeren dus gewoon
verder, langs nog weer een werf, naar de Goclaw-haven.
Dit is een kleine en schone haven, met alles wat een mens
nodig heeft, zij het op sommige punten wat eenvoudig.
Wat heel fijn is, is de kleine supermarkt aan de andere
kant van de straat én de tramhalte. Het personeel was
bijzonder vriendelijk. Wel was het jammer dat zij (tot onze
verbazing) helemaal geen Duits spraken. Maar met Engels
en handen en voeten kom je een heel eind, en we kwamen
uiteindelijk alles te weten wat we wilden weten. Van een
Duitse landgenoot kregen we een Poolse gastenvlag. De
volgende dag gingen we Szczecin verkennen. ‘s Morgens
gingen we met de tram de stad in. We hadden een wat
ouder model te pakken, wat betekende dat toen we een
half uur later in de stad aankwamen, het voelde alsof we
in een cocktailshaker hadden gezeten. De wandeling door
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het noorden. Daarbij kwamen we langs de ingang naar
het Dabie-meer en namen het tweede besluit, namelijk
dat we de terugtocht via dit meer zouden maken. Verder
naar het noorden vertakt het vaarwater zich in de Oder en
het Policki-kanaal. Wij bleven op de Oder. Die werd steeds
breder. De uiterwaarden (die bij hoogwater onderlopen)
zijn heel groen. Ze zijn deels begroeid met oude bomen
en deels met hoog struikgewas of riet. Het was een waar
vogelparadijs. Je zag blauwgroene ijsvogels langsflitsen,
maar dat gaat zo snel dat het bijna onmogelijk is om ze te
fotograferen. Van de blauwe reiger keken we algauw niet
meer op, maar natuurlijk wel van een visarend die boven
ons hoofd cirkelde, maar klaarblijkelijk geen honger had,
want hij maakt geen aanstalten om op jacht te gaan. Het
stuk door de Roztoka Odrzanska was tamelijk saai, waarbij we ons voor alle zekerheid maar aan de gemarkeerde
vaargeul hielden. Ter hoogte van Trzebiez week de oever
steeds verder terug, waardoor het grote Oderhaf zich van
zijn mooiste kant liet zien. Het zicht was zeer goed, waardoor de hoge lichtboeien (Brama Torowa 4 - 1) al van verre
zichtbaar waren.
Bij een windkracht 4 à 5 kregen we in de loop van de middag dan toch nog te maken met een duidelijke golfslag,
waar onze 20 ton zware Linssen zich echter moeiteloos
doorheen sloeg. We twijfelden even naar welke haven
we zouden gaan, maar besloten uiteindelijk toch om naar
Ueckermünde te gaan. Daar hebben we geen spijt van gehad. Bij SSC Vorpommern kregen we een zeer hartelijke
ontvangst. Het eten ‘s avonds in de ‘Backbord’ was uitstekend, de prijs prima, net als de stemming. We waren blij
met de verfrissende wind, want het was nog altijd zeer
warm.
De volgende ochtend besloten we om een rustige dag in
Ueckermünde door te brengen. Onze volgende bestemming stond nog niet helemaal vast. We hadden eigenlijk

bedacht dat we de haven bij de monding van de Peenestrom zouden nemen, maar daar waren we zo vroeg dat
we besloten om verder te varen. Aldus voeren we verder
de Peenestrom op naar het noorden, door de Moderort.
Intussen schommelde zelfs onze Linssen door de wind,
dus besloten we om aan te leggen in Rankwitz. Dit bleek
een zeer goede beslissing: we kunnen deze fantastische
haven van harte aanbevelen. Er zijn niet alleen twee zeer
goede restaurants, maar ook een viswinkel met heerlijke verse vis, onder andere uit de eigen rokerij. Naast
het fraaie haventje en de gehele ambiance staan er ook
nog vijf schattige vakantiehuisjes direct aan het water.
Een mooi voorbeeld van een goed gelukt havenontwikkelingsproject. We voeren verder, richting Wolgast in de
Peenestrom. Als je Wolgast binnenvaart, zie je wel wat
industriële bedrijvigheid, wat ons deugd deed.
Verder naar het noorden wordt het landschap weer erg
mooi. De wind was intussen aangewakkerd tot kracht 8.
De plaatselijke bevolking zei dat ze nog nooit had meegemaakt dat het zoveel dagen achter elkaar zo hard woei.
Kröslin was onze laatste haven. Een zeer goed onderhouden jachthaven tegenover Peenemünde. Vanuit hier kun
je met het rondvaartbootje uitstapjes maken. Wolgast
bleek een middelgroot industriestadje, met dezelfde problemen die helaas zo kenmerkend zijn voor veel plaatsen
in Oost-Duitsland, zoals de jeugd die wegtrekt.
In Kröslin kwamen onze reisgenoten bekenden tegen die
ze al jaren niet meer hadden gezien. Dat leidde tot een
gezellig babbeltje binnen onder de biminitop bij een zeer
stevige wind (rond 7 Bft in buien).
Omdat de weersverwachting nog altijd een zeer krachtige wind voorspelde, moesten we onze eigenlijke bestemming, namelijk Greifswald, opgeven. We moesten er genoegen mee nemen dat we even hebben kunnen ruiken
aan de Oostzee. We keerden om.

kröslin
wolgast

Ueckermünde

szczecin

schwedt
zehdenick
oderberg
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Bij een stralend heldere hemel en een nog altijd zeer stevige wind, zetten we nu koers naar het zuiden. Zoals we
al van plan waren, zijn we iets ten noorden van Szczecin
afgebogen, het Dabie-meer op, om te genieten van het
idyllische landschap.
De schoonheid van dit gebied is werkelijk uniek. We hebben er dan ook in alle rust van genoten en pas tegen de
avond een haven gezocht die bij het landschap paste. In
de jachthaven HOM, aan de zuidoostkant van het meer,
vonden we een droomplek. Het was al fijn dat we ontvangen werden door een Pool die goed Duits sprak en
ons hielp bij de formaliteiten, maar toen er achter ons
nog een prachtig gerestaureerd motorjacht kwam liggen, was onze dag helemaal goed. De eigenaar was een
Pool die kind aan huis was in deze haven en ongelofelijk
trots was (en terecht) op het door hemzelf gerestaureerde schip. Onze gastheren haalden de banken weg bij de
ruwhouten tafel op het havenhoofd en zetten er gemakkelijke tuinstoelen neer, zodat we lekker konden zitten.
Wat een gastvrijheid!
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Met deze haven wil ik dit verslag afsluiten. Over de terugreis naar Zehdenick valt verder niet zoveel te melden.
We kwamen er vier dagen later behouden en vol nieuwe
indrukken aan.

Artikel met medewerking van
Linssen Boating Holidays®-partner:
PUUR Yachtcharter GmbH
Dorfstraße 25
D-17209 Buchholz/Müritz
Mobil: +49 172 8312770
www.puur-yachtcharter.de
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De finishing touch van
Boatstyling by Aqua Libra
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Tekst: Gabi de Graaf-Weerts; Foto‘s: Boatstyling.eu

Arlette Casters runt samen met haar man in het Belgische
Ophoven het charterbedrijf Aqua Libra, dat is aangesloten bij
Linssen Boating Holidays®. “Ik kreeg zo vaak complimenten over de smaakvolle
inrichting van onze boten. ‘Dat zie je niet vaak in de charter’, zeiden klanten
dan”, vertelt Arlette. Op aanraden van een vriendin is ze zich verder gaan
ontwikkelen in het inrichten van jachten, en inmiddels kan iedereen bij haar
onderneming Boatstyling terecht voor een volledige (her)inrichting van een
jacht, maar ook voor losse accessoires, servies, beddengoed en handdoeken.

“Kijk, dat grijze kussen pakken we weg, die rode schaal
zetten we in de kast en die paarse theelichtjes komen op
de salontafel te staan. Ziet u, dat oogt al heel anders.”
Bootstyliste Arlette Casters stapt op een willekeurige
boot in de showroom van Linssen Yachts en begint meteen te restylen. Binnen no time ademt de salon een harmonieuze, maar ook huiselijke sfeer uit. Het houten interieur met grijze stoffering wordt opgefrist door paarse
accenten. En als de deur van slaapkajuit opengaat, zien
we dat de kleurschakering doorloopt tot in het dekbedovertrek. Ook de handdoeken in de douche zijn in paars
en grijs, met geborduurde logo’s van Linssen Yachts. Helemaal af, helemaal tot in de puntjes verzorgd.

Sinds twee jaar kunnen klanten van Linssen Yachts de
hulp van Arlette Casters inroepen bij de aankleding van
hun boot. In samenspraak met de klant brengt zij een
persoonlijke finishing touch aan in het schip. Immers, hoe
mooi het interieur van een spiksplinternieuw jacht ook
is, het ademt bij de oplevering nog geen huiselijke sfeer
Met persoonlijke accessoires, maar ook met beddengoed,
handdoeken, servies, bestek en keukengerei weet Arlette
perfect de sfeer te creëren die past bij de smaak van de
klant, zodat het schip een heus thuis wordt. Van klassieke
marinelook tot trendy lifestyle, alles is mogelijk. “En alles wordt op maat gemaakt, met de beste materialen,
want dat vind ik belangrijk. Bijvoorbeeld, een handdoek
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een stijlvolle, harmonieuze aankleding extra cachet aan
een boot.
Meer info:
Boatstyling Arlette Casters
Drietak 81
B-3640 Kinrooi, België
Tel. +32 471 47 67 61
boatstyling@aqua-libra.be
www.boatstyling.eu
www.facebook.com/aqualibraboatstyling
www.twitter.com/boatstyling
www.aqua-libra.be
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moet stevig en kleurvast blijven, ook na tien keer wassen.” Daarbij verliest Arlette nooit de functionaliteit van
haar artikelen uit het oog. Want niet elk leuk vaasje kan
klakkeloos in een boot gezet worden. “Het moet ook geschikt zijn, dus niet zomaar omvallen of krassen maken.”
Ook heeft elke ruimte van een schip specifieke kenmerken waarmee Arlette perfect rekening weet te houden.
Zo moet de inrichting van het dek natuurlijk een gezellige
en uitnodigende uitstraling hebben, maar ook water- en
windbestendig zijn. “Daarom heb ik bijvoorbeeld kussens
die met een touw vastgemaakt kunnen worden en onbreekbaar glaswerk en servies. Alles van een superieure
kwaliteit. Dat voel je, dat zie je meteen.” En voor in de
slaapkajuiten laat ze de lakens op maat maken, natuurlijk
in de kleur van de rest van het interieur. En als de klant
het wil, wordt op het beddengoed een eigen logo geborduurd.
Haar credo is: “Zorg dat de accessoires in alle ruimtes op
elkaar zijn afgestemd, want één geheel geeft het mooiste resultaat en een ruimtelijk gevoel.” Tenslotte geeft
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International Boat Shows & Linssen Events
2015
Nieuwpoort Boat Show
Nieuwpoort (B)

Hanseboot
Hamburg (D)

Istanbul Boat Show
Istanbul (TR)

23.10-25.10.2015

31.10-08.11.2015

06.11-11.11.2015

Salon Nautique de Paris

Linssen Collection Weekend

2016

Linssen In-Water Boat Show

Parijs (F)

05.12-13.12.2015

Maasbracht (NL)

Boot Düsseldorf
Düsseldorf (D)

23.01-31.01.2016

Helsinki International Boat Show
Helsinki (FIN)

12.02-21.02.2016

Linssen Yachts Boat Show 2015

Belgian Boat Show

Boot und Fun Berlin

Boot Tulln

Maasbracht (NL)

Berlijn (D)

21.11-23.11.2015

26.11-29.12.2015

Gent (B)

Tulln (A)

Maasbracht (NL)

13-15 & 19-21.02.2016
03.03-06.03.2016

12.03-14.03.2016

20.05-23.05.2016

Linssen Proefvaren op zee
Blankenberge (B)

25.06-27.06.2016

Linssen Yachts Boat Show 2016
Maasbracht (NL)

18.11-21.11.2016
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Een greep uit het actuele a anbod
van gebruikte Linssen-jachten

Sistership

Grand Sturdy 25.9 scf®
Ref. nr. 60.2926.01; bouwjaar 2010
8,20 x 3,15 x 0,90 m, 1x Vetus, 33 pk
€ 101.600,- excl. btw

Grand Sturdy 30.9 AC
Ref. nr. 60.3046.01; bouwjaar 2012
9,75 x 3,35 x 1,00 m, 1x Volvo Penta, 55 pk
€ 198.000,-

34

Sistership

Grand Sturdy 33.9 ac
Ref. nr. 60.2733.01; bouwjaar 2008
10,35 x 3,40 x 1,00 m; 1x Volvo Penta, 75 pk
€ 212.000,-

Sistership

Grand Sturdy 380 AC
Ref. nr. 60.2401.01; bouwjaar 2003
11,60 x 3,85 x 1,15 m; 1x Volvo Penta, 100 pk
€ 222.000,-

Sistership

Grand Sturdy 380 Sedan
Ref. nr. 60.2519.03; bouwjaar 2006
11,60 x 3,85 x 1,15 m; 1x Deutz, 114 pk
€ 258.000,-

Grand Sturdy 40.9 Sedan
Ref. nr. 60.2809.01; bouwjaar 2008
12,85 x 4,30 x 1,20 m; 1x Volvo Penta, 110 pk
€ 340.000,-

gebruikte linssen-jachten

Sistership

Grand Sturdy 430 AC
Ref. nr. 60.2511.01; bouwjaar 2006
13,50 x 4,30 x 1,20 m; 2x Vetus Deutz, 2x 140 pk
€ 450.000,-

• Extra support door Linssen
Yachts After Sales Service
(* zie voorwaarden ‘Linssen Yachts
Garantieplan voor gebruikte jachten’)

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, 2x 110 pk
€ 577.500,-

l i n s s e n magazine # 4 1

De speciale ‘Linssen Collection’-privileges omvatten:
• Linssen Yachts Owners Card
• Levering af werf
• Linssen Yachts Garantieplan
• Professionele reiniging van
(1 jaar garantie*)
in- en exterieur
• Uitstekend onderhouden
• Totale afleveringsinspectie
jachten
• Uitgebreide overdracht en
• Integrale onderhoudsbeurt
technische instructie
uitgevoerd
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Grand Sturdy 470 AC
Ref. nr. 60.2286.02; bouwjaar 2001
14,30 x 4,45 x 1,36 m; 2x Volvo Penta, 2x 145 pk
€ 359.000,-

Linssen 47 SL
Ref. nr. 60.2365.03; bouwjaar 2002
14,30 x 4,45 x 1,36 m; 2x Volvo Penta, 2x 145 pk
€ 385.200,-

Grand Sturdy 500 AC wheelhouse
Ref. nr. 60.3061.01; bouwjaar 2013
15,75 x 4,88 x 1,38 m; 2x Deutz, 2x 170 pk
€ 930.000,- excl. btw

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

Sistership

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