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E D I TOR I A L

W E TA K E YO U R PL EAS U RE SER I O U S LY
Ons nieuwste gezinslid verblijft sinds 25 februari 2016 op de Logicam II-productielijn!
Ik begrijp steeds beter waarom de meesten van u zo vaak komen kijken tijdens de
bouwperiode. Want het voelt een beetje als een zwangerschap. Uitkijken naar de aanstaande geboorte.
De mannen op de werkvloer beginnen al te lachen als ik weer eens met mijn iPhone
in de aanslag foto’s kom maken. Van elk hoekje, slangetje, kabeltje en onderdeel.
Inmiddels heb ik al 139 foto’s gemaakt vanaf ‘het pakketje staal’ tot nu. Ze staat dus op
werkplek 1. Dat wordt dus een dik album!
De naam erop… ‘Henri Mer’… en nu is ze echt. Niet meer bouwnummer 3293. Nee,
‘Henri Mer’. Van ons. Ik vraag u vaak naar ‘het verhaal achter de naam’. Dus dat zal ik u
nu ook vertellen. Lang geleden hadden wij een bootje in de familie. Dat bootje heette
‘Henri Mer’, een woordspeling op de lekkere wijn van wijndomein Henri Maire. ‘Maire’
werd ‘Mer’, dus een combinatie van water(sport) en wijn. Want dat gaat schijnbaar
goed samen… Ik heb daar hele mooie jeugdherinneringen aan en zo werd onze Grand
Sturdy 410 AC dus ook ‘Henri Mer’.
Mathijs verheugt zich al. Want, voordat ze naar haar verhuurbasis in Kinrooi gaat, gaan
we eerst zelf even varen met de kinderen. En na ons Ruben nog een weekje met zijn
gezin. Hoe dat bevallen is, hoort u nog wel van ons. Ook waar we geweest zijn. Kijk
gerust uit naar ‘Henri Mer’ dit seizoen. Ergens in juli/augustus zult u mij of Ruben met
gezin aan boord zien.
Daarna komt ze echt naar jullie, Luc en Arlette. Vanaf dan begint ze haar charterleven.
Ik hoop dat alle gasten aan boord haar met net zoveel liefde zullen behandelen als wij
én veel plezier mogen beleven aan boord.
Waarom in de verhuur? Heel eenvoudig, we hebben te weinig tijd om zelf te varen,
maar willen toch graag een eigen boot. We reserveren elk jaar 2-4 weken voor onszelf
en voor de rest kan ze lekker rondvaren met andere waterliefhebbers. Zo kunnen veel
mensen op een laagdrempeligere manier kennismaken met varen. Gewoon even proberen of het ook echt wel leuk is op het water.
Dat het erg fijn is, weten u en ik natuurlijk al heel lang. Maar het zou fijn zijn als we nog
meer mensen weten te overtuigen om met ons mee te varen. Op een Linssen bij voorkeur. Maar dat hoef ik u ook niet uit te leggen. Dat doen de jachten zelf wel. En zo is het
cirkeltje rond. Eerst huren – overtuig uzelf en dan….. lid worden van de Linssen Owners
Group NL/B, de Linssen Yachts Eigner Vereinigung, de Linssen Owners UK Association,
de Linssen Club Schweiz, de Linssen Owners Club Finland of ‘gewoon’ van de grote
internationale Linssen-familie!
Ik wens u allemaal een mooi vaarseizoen!
Yvonne Linssen

PS. Van Legoland heb ik helaas nog geen reactie ontvangen.
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Kom

proefvaren
met een Linssen-jacht
Linssen In-Water Boat Show

21, 22 en 23 mei 2016
Tekst: Linssen Yachts; foto‘s: Linssen Yachts

Kom op zaterdag 21, zondag 22 en maandag 23 mei tijdens de Linssen In-Water Boat
Show proefvaren met diverse modellen uit ons nieuwbouwprogramma. Beleef de
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.

Wereldprimeurs
Tijdens de Linssen In-Water Boat
Show kunt u o.a. proefvaren met
drie primeurs; de nieuwe Linssenjachten met Variotop® in verschillende lengtes:
• de Grand Sturdy 410 AC Variotop®
(12,85 x 4,30 m)
• de Grand Sturdy 470 AC Variotop®
(14,30 x 4,35 m)
• de Grand Sturdy 590 AC Variotop®
(17,80 x 5,13 m)
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Zowel de 470 Variotop® als de 590
Variotop® zijn wereldprimeurs die u
absoluut gezien moet hebben.
Naast de drie wereldprimeurs hebben we nog diverse jachten in
verschillende lengtes in het water
gereed liggen voor proefvaarten
en kunt u in de showroom en
Collection-showroom een keur van
l i n s s e n m ag a z ine # 4 7

nieuwe en gebruikte jachten in topconditie bewonderen. Misschien zit
uw droomjacht er wel tussen!
Bezoek onze website (www.linssen
yachts.com) voor de laatste informatie.
Grand Sturdy 410 AC
Variotop®
Bij de 410 is de achterkajuit compleet opnieuw gedesigned en daardoor nog ruimer geworden met o.a.
een separate toilet en douche en
een tweepersoonsbed van 2,10 m.
Met drie kajuiten (6 vaste slaapplaatsen) en ook nog de mogelijkheid
om de salonbank door middel van
het Easy Sleep Convert System om
te bouwen tot tweepersoonsbed is
dit het ruimste en meest veelzijdige
jacht in zijn klasse.

Grand Sturdy 470 AC
Variotop®
De 470 is de grotere zus van de
410, met eveneens de nieuwe trappenpartij aan de spiegel voor een
eenvoudige, veilige toegang tot het
zwemplateau. Verder maken het
ruime achterdek en grote achterkajuit dit jacht tot een mini-megajacht.
Grand Sturdy 590 AC
Variotop®
De 590 AC Variotop® is het zusterschip van de op BOOT Düsseldorf
gepresenteerde 590 AC Wheelhouse.
Dit jacht van bijna 18 meter is
uitgerust met de unieke Linssen
Variotop®. Met de teakdeuren
geopend ontstaat tussen stuursalon
en achterdek één grote leefruimte.
Op het achterdek bevinden zich de
geïntegreerde dekkisten (incl. kunst-

Data:
zaterdag
zondag
maandag

21 mei 2016
22 mei 2016
23 mei 2016

Openingstijden: dagelijks
van 10.00 - 16.00 uur
Proefvaren (onder voor
behoud):
• Grand Sturdy 350 AC
• Grand Sturdy 410 AC Variotop®
• Grand Sturdy 470 AC Variotop®
• Grand Sturdy 590 AC Variotop®
• Grand Sturdy 470 Sedan
Wheelhouse
lederen kussens) met grote teakhouten tafel. In de stuursalon bevindt
zich de wetbar, met koelkast, koud
en warm water, spoelbak en Linssen
Yachts-glazenset.
De ruime split-level-saloon vormt
samen met de pantry en dinette één
grote open ruimte. Uiteraard is de
590 voorzien van alle gemakken en
comfort die u van een jacht van deze
klasse mag verwachten.
Pantry en dinette
De pantry is bijzonder ruim. Er is
uiterst efficiënt gebruik gemaakt van
alle beschikbare ruimte. Standaard is
deze voorzien van een grote koelkast
met vriesvak, een inductiekookplaat
met vier kookzones, rvs magnetron/
oven/grill, Corian werkblad, ‘Magic
Corner’-kast inclusief mandenset en

rvs spoelbak. Een inbouwvaatwasser
is eveneens standaard.
Naast heel veel ruimte, zijn de vooren achterkajuit voorzien van een
vrijstaand tweepersoonsbed met
opbergruimte en ruime hangkasten.
In de achterkajuit is in de spiegel een
groot panoramaluik met getint glas
geïntegreerd.
De middencabine is voorzien van
twee eenpersoonsbedden, die
gemakkelijk tegen elkaar geschoven
kunnen worden tot één groot tweepersoonsbed. Ertegenover liggen een
separate douche en toilet, waarin
tevens de standaard was/droogcombinatie is geplaatst.
Alle kajuiten zijn voorzien van dimbare LED-verlichting en bij de bedden
bevinden zich luxe wandschemerlampen of leeslampen. In alle trap-

treden van de extra brede trappen
van het interieur is sfeervolle indirecte trapverlichting aangebracht.
Toiletten en douches zijn bijzonder
ruim en stijlvol ingericht, met o.a.
een Grohe design-douchezuil in de
douche van zowel de voorkajuit als
de achterkajuit.

Overtuig uzelf.
Bezoek de Linssen In-Water Boat
Show op 21, 22 of 23 mei!
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Grand Sturdy 410 AC Variotop®

12,85 x 4,30 m

Grand Sturdy 470 AC Variotop®

14,30 x 4,35 m

Grand Sturdy 590 AC Variotop®

17,80 x 5,13 m

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 tijdens al
uw reizen.
Dit complete concept begrijpt u pas ten volle als
u ermee vaart, en die mogelijkheid bieden wij u
in mei.
Met de Linssen Variotop® voegt u achterdek,
stuursalon en salon samen tot één grote ruimte.
Met de dubbele deurenpartij geopend heeft
u vanaf de stuurstand uitstekend contact met
iedereen in de lager gelegen salon alsook met de
gasten op het achterdek.
Zijn de weergoden u minder gunstig gezind, dan
sluit u de Variotop®, waardoor u als het ware
de stuurstand met de salon verbindt en er een
indrukwekkende binnenruimte ontstaat.
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“Linssen Yachts Best Performing Dealer Award
2015” voor Hennings Yacht-Vertrieb.
Dealermeeting
Tijdens de jaarlijkse dealermeeting voorafgaand aan
de Linssen Yachts Boat Show op vrijdag 20 november
werden niet alleen productnieuws, jachtspecificaties
etc. besproken, maar werd ook teruggekeken op de
resultaten van het afgelopen jaar en vooruitgekeken
naar de tendensen, verwachtingen en ontwikkelingen
voor het komende jaar. Nadat vorig jaar France Fluviale
uit Frankrijk de award had gewonnen, waren alle dealers
natuurlijk benieuwd wie er in 2015 met de prijs vandoor
zou gaan.
Dit jaar was het Hennings Yacht-Vertrieb in het NoordDuitse Papenburg die de beste resultaten had. Heinrich
en Andree Hennings en Christhard Wendt namen de
award van Yvonne Linssen en Ed Houben in ontvangst.

gemotiveerd team, dat geen openingstijden kent en elke
dag handen en voeten geeft aan de Linssen-filosofie.
Dat in combinatie met onze unieke, overdekte hal in
Papenburg.”
“In 2016 vieren we ons 25-jarig jubileum. Deze award is
voor ons een belangrijke erkenning, maar tegelijkertijd
ook een motivatie, want natuurlijk willen we deze titel
verdedigen in dit jubileumjaar!“ voegt Juniorchef Andree
Hennings eraan toe.
Open Dagen en jubileum: 23 en 24 april 2016
Eigenarentreffen:		
6 t/m 8 mei 2016

“Wij zijn heel trots op deze prijs!“ aldus seniorchef
Heinrich Hennings. “Een mooie erkenning voor al het
harde werk van het afgelopen jaar. Dit succes was alleen
mogelijk dankzij een innovatieve, eersteklaswerf die
een topproduct levert, in combinatie met een uiterste

Grootste vloot Linssen-jachten
Na het succes van vorig jaar met
dertien Linssen-jachten gaat Linssen
Yachts-vertegenwoordiger Jonkers
Yachts dit jaar wederom proberen de
langste vloot aan Linssen-schepen
ooit te fotograferen vanuit een helikopter op de Oosterschelde.
17 en 18 juni
De aanvang is op vrijdagavond 17
juni in Zierikzee, met een gezamenlijke steigerborrel en diner.
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Zaterdagochtend 18 juni wordt om
11.00 uur uitgevaren en gevaren
tussen de Zeelandbrug en de stormvloedkering Neeltje Jans. Hier worden alle Linssen-jachten zowel individueel als in groepsformatie vanuit
een helikopter gefotografeerd.
We hopen natuurlijk het aantal van
dertien jachten van vorig jaar ruimschoots te overtreffen.
Indien u mee wilt doen met uw
Linssen bent u van harte welkom.

Neem voor informatie en deelname
contact op met:
Jonkers Yachts
Haven Kloosternol 1
NL-4322 AK Scharendijke
Tel. +31 (0)111 - 67 33 30
info@jonkers.org
www.jonkers.org

International Boat Shows
& Linssen Events
Sinds het verschijnen van de vorige
uitgave van ons magazine in oktober
vorig jaar volgen de beurzen elkaar
op en lijkt het wel alsof de ene vloeiend overgaat in de volgende.
Eind 2015 waren het Hanseboot (D),
Istanbul Boat Show (TR), Linssen
Yachts Boat Show (NL), Boot & Fun
Berlijn (D) en Salon Nautique in Parijs
(FR).
En 2016 ging meteen door met
BOOT Düsseldorf (D), BOOT Holland
(NL), Helsinki Boat Show (FIN),
Belgian Boat Show (B) en BOOT Tulln
(AT) voordat we in maart afsloten
met ons eigen Linssen Collection
Weekend en de traditionele opening van het seizoen met de Linssen
Paastour.

boot düsseldorf

Positieve tendens
Over het algemeen zijn we bijzonder
tevreden over het verloop van de
diverse beurzen. Zoals gebruikelijk

hebben we weer veel bezoekers kunnen verwelkomen. BOOT Düsseldorf
spande met ruim 3.200 gasten wel
de kroon.
Mocht u niet in de gelegenheid zijn
geweest om de diverse jachten op
een van de beurzen te bezoeken,
neem dan gerust contact op met ons
of uw lokale vertegenwoordiger en
kom naar Maasbracht.
Het beursseizoen voor de tweede
helft van 2016 is inmiddels ook ingevuld, met onze eigen in-house shows
natuurlijk als belangrijke mijlpalen:
de In-Water Boat Show, de vaardagen in Blankenberge en Maasbracht,
en uiteindelijk in november weer
onze Linssen Yachts Boat Show.
Schrijf ze nu vast in uw (digitale)
agenda.

Helsinki Boat Show

Hennings Yacht-Vertrieb*
Papenburg (D)

Boot & Fun en Boot Tulln
Voor het eerst sinds vele jaren zijn
we eind vorig jaar ook weer naar
Boot und Fun Berlin geweest. Na
een oriëntatie op deze beurs in
2014 hadden we de indruk dat deze
beurs onze positie in het omvangrijke gebied met veel watersport in
de deelstaten Berlijn/Brandenburg
en Mecklenburg-Voorpommern zou
kunnen versterken.
Ook nieuw sinds lange tijd was
onze deelname aan Boot Tulln in
Oostenrijk. Het is de belangrijkste
beurs voor Oostenrijk en een opstap
naar Centraal- en Oost-Europese
gebieden.

23 + 24.04.2016

Boot & Fun, Berlin

Jonkers/Linssen Fotoshoot

Grand Pavois La Rochelle

Westerschelde (NL)

La Rochelle (F)

18.06.2016

Maasplassen Nautique

Linssen Vaardagen

Schweich/Moesel (D) 23 + 24.04.2016

Roermond (NL)

Maasbracht (NL)

Eigenarentreffen Duitsland

Linssen Proefvaren op zee

Hanseboot

Blankenberge (B)

Hamburg (D)

Kreusch Wassersport & Freizeit*

Papenburg (D)

06.05-08.05.2016
19.05-21.05.2016

Linssen In-Water Boat Show
Maasbracht (NL)

21.05-23.05.2016

Amsterdam (NL)

08.10-10.10.2016
29.10-06.11.2016

Linssen Yachts Boat Show 2016
30.08-04.09.2016

Maasbracht (NL)

19.11-21.11.2016

Southampton Boat Show

Salon Nautique de Paris

Southampton (UK)

Parijs (F)

16.09-25.09.2016

02.12-11.12.2016

Interboot

Müritz In Water
Rechlin (D)

25.06-27.06.2016

Hiswa te Water

Kiev Boat Show
Kiev (UA)

24.06-26.06.2016

28.09-03.10.2016

03.06-05.06.2016

Friedrichshafen (D) 17.09-25.09.2016

* Open dagen Linssen-dealer
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Nieuwe modellenprogramma-

impressies...

Grand Sturdy 290 sedan

salon
voorkajuit
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douche vk

toilet vk

Grand Sturdy 350 ac

salon
achterkajuit

spiegelpartij
douche vk

voorkauit
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Grand Sturdy 410 AC Variotop®

salon

Stuurhuis

voorkajuit

achterkajuit
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Grand Sturdy 470 Sedan Wheelhouse

Stuurhuis/salon
voorkajuit

salon
gastentoilet

gastenkajuit
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Grand Sturdy 590 AC Wheelhouse

Stuurhuis/salon
achterkajuit
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salon
dinette

noorwegen
Een indrukwekkend

vaargebied

Tekst en foto‘s: André Suntjens

Noorwegen spreekt tot de verbeelding van veel vakantiegangers – met een camper,
auto, motor of boot, al dan niet georganiseerd, het doet er niet toe. Noorwegen is
een prachtig land, of je nu van wandelen, wintersport, vissen, cultuur of varen houdt.
Om dit indrukwekkende vaargebied met een prachtige Linssen Grand Sturdy 500 AC
Variotop® te mogen bevaren, is een eenmalige kans en een groot voorrecht.
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Pinkstermaandag, 25 mei 2015,
vertrekt vanuit jachthaven Nautilus
Roermond de ЧЕРНЫЙ ПАУК II
(Black Spider II), een Grand Sturdy
500 AC Variotop® Mark II met aan
boord Alexander (eigenaar), Kris
(zijn vriendin), Michela (medewerkster van Alexander), André Suntjens
(kapitein) en zijn partner Henriette
Scheepers.
Aangekomen in Oslo zullen alleen
André en Henriette aan boord blijven
tot de terugvaart naar Nederland,
ergens in augustus/september….
Voorbereidingen
Een tocht met een open route om in
te kunnen spelen op de weersomstandigheden. Later tijdens de reis
blijkt dat voorspellingen op langere
termijn (1 week) niet altijd betrouwbaar zijn, met name wat betreft de
windsterkte. De voorbereidingen
betreffen o.a. waterkaarten, veilig-

Oslo
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heidsmiddelen, reserveonderdelen,
levensmiddelen en kleding, want ook
de temperatuur en regenkansen zijn
in dit noordelijke deel van Europa
niet vooraf in te vullen.
Binnendoor
Na de weersvoorspellingen uitgeluisterd en bestudeerd te hebben,
besluiten we niet de veel snellere
route via Helgoland en de westkust
van Denemarken te nemen, maar
binnendoor via Groningen naar
Delfzijl te varen en via de Eems naar
Cuxhaven aan de Eems te koersen,
in de hoop dat de noordwestenwind
in de Duitse Bocht afneemt. Dat is
echter niet het geval en we varen
dan ook Emden binnen om het
Eems-Jadekanaal naar Willemshaven
te nemen, een wel erg landelijk en
smal kanaal met veel bruggetjes
en agrarische luchtjes. We overnachten in Cuxhaven voordat we
via de sluis Brunsbüttel het Noord-

Oostzeekanaal (NOK), ook wel het
Kielerkanaal genoemd, opvaren; op
de wachtplaats aldaar oproepen via
‘Kiel-Kanaal I’ en wachten op ononderbroken wit! Het kanaal is bijna
100 km lang met aan het einde sluis
Kiel-Holtenau: hier ‘Kiel-Kanaal IV’
en ook weer het ononderbroken wit
licht voor invaart.
Laboe
Vanaf Laboe begint voor ons het
eigenlijke avontuur door de onbekende vaargebieden van Denemarken en
Noorwegen. Denemarken, ongeveer
even groot als Nederland, bestaat
uit het grote schiereiland Jutland
met daarnaast enkele honderden
eilandjes; het heeft dus een lange
kustlijn met vele stranden. Aan de
oostzijde, waar wij varen, zijn enkele
fjorden, vlakker en bosrijker dan die
in Noorwegen. We kiezen voor de
tocht om Lolland heen en als eerste
Deense haven doen we Kragenaes

aan, een kleine marina/haven in een
gebied met nauwelijks infrastructuur.
Deze zuidelijke eilanden worden vanwege het milde klimaat ook wel ‘het
Zuiden van het Noorden’ genoemd.
En inderdaad, het weer is prachtig
en zonnig. We varen vervolgens
noordelijk van de eilanden Fejø en
Femø; een omweg, maar een andere
mogelijkheid is er vanwege de
geringe waterdiepte niet. Deze route
door de Marnedsund en de Ulvsund
is plaatselijk zeer smal en slechts
gedeeltelijk betond. Niet voor niets
geldt hier de oude spreuk ‘om hier te
varen heeft men een sterk geloof en
brede voeten nodig’: een vaargebied
vol gevaarlijke ondiepten. Goede
vaarkaarten zijn geen overbodige
luxe. Het wordt dus een spannende,
maar ook interessante dagtocht
naar de volgende halteplaats Fakse
Ladeplads. Weer een klein haventje
in een rustieke, landelijke omgeving.
Net zoals in diverse volgende havens
is ook hier juist één voldoende grote
ligplaats aanwezig.
Kopenhagen
Natuurlijk is Kopenhagen de moeite
waard om enkele dagen te verblijven. Voorbij de Kleine Zeemeermin,
het standbeeld gebaseerd op het
sprookje van Hans C. Andersen (trouwens kleiner dan in onze verbeelding), vinden we een ligplaats aan
de kade Nyhavn. Kopenhagen is middels de 500 meter lange Sontbrug
verbonden met Zweden. We blijven
hier drie dagen, slenteren door de
winkelstad en genieten van het zonnige weer op de gezellige en drukke
terrasjes voor de kleurrijke restaurantjes.
De volgende etappe is gepland naar
Anholt, een klein eiland midden in
het Kattegat. Windvoorspelling 4-5
Beaufort west, maar al snel blijkt
de zee erg ruw: steile, korte en
hoge golven. In het Kattegat en het
Skagerrak wordt het water vaak wild
opgestuwd als gevolg van de diverse
zeestromen, die elkaar hier treffen.

Je krijgt ontzag voor de kracht en het
geweld van het water en niet echt
zeevaste opvarenden krijgen het
(letterlijk) heen-en-weer. De stabilisatoren verzachten de omstandigheden wel, maar ons uitgangspunt
is comfort voor alle bemanningsleden. Om de toch wel behoorlijke
dwarsdeining te ontlopen gaan we
90 graden over stuurboord richting
Mölle (Zweden). Een juiste beslissing en min of meer opgelucht varen
we daar de kleine en heel gezellige
haven binnen.
Op het water moet je flexibel
zijn
Zweden stond niet op het programma, maar op het water moet je
flexibel zijn… De tocht naar Anholt
is ondanks de wind toch aangenaam
met de golven schuin van voren.
Anholt behoort tot de ‘nooit-plaatsin-het-seizoen-havens’; tot wel acht
rijen dik. Het is een vissershaven
en heeft zoals vele Scandinavische
havens een barbecueplaats, waar
iedereen mag braden. Het is een
leuk, klein eilandje met slechts 160
inwoners en een ongerept strand
maar helaas ook vaak regen. Op
naar Skagen, het laatste station voor
Noorwegen, althans zo dachten wij.
Maar na het verlaten van de vissershaven Skagen, waar tientallen
zeeschepen voor anker liggen, varen
we langs de landtong noordwaarts
en al snel besluiten we onze koers
naar Stavern, te verleggen naar de
Zweedse kust. We hebben immers
geen tijdsdruk en op deze manier
varen we het laatste gedeelte lekker
beschut tussen de honderden kleine
eilandjes door.
Duizenden kleine eilandjes
De Noorse en Zweedse kust bestaat
uit duizenden kleine eilandjes, de
scheren. Vele zijn niet bewoond en
sommige zijn met een brug verbonden met het vasteland of een groter
eiland. Vaak zie je maar één of enkele huizen aan het water en een boot

is dus noodzakelijk voor contact met
de rest van de wereld. Door deze
vele eilandjes en het getijloze water
is het een betrekkelijk beschermd
vaargebied.
Maar het is vaak een doolhof, en
zonder goede, actuele navigatiemiddelen raak je onherroepelijk de weg
kwijt of maak je een verkeerde positiebepaling. Hier varen kost concentratie, maar die is op een open, ruwe
zee ook noodzakelijk. Tijdens de laatste mijlen naar Strömstad, wederom
Zweden, worden we zelfs begeleid
door de Zweedse waterpolitie, die in
de haven onze documenten en het
schip komt checken. Waarschijnlijk
is de Russische naam op ons jacht
wel erg opvallend. Uiteraard is
alles okay. Strömstad is zeer populair bij Noorse alcoholtoeristen,
die hier met scheepsladingen (o.a.
ColourLine/StenaLine) komen bunkeren. Noorwegen is geen EU-land
en de invoer van alcohol en sigaretten naar Noorwegen is beperkt per
persoon. De prijs van alcoholische
dranken wordt door de staat op een
kunstmatig hoog niveau gehouden
om zo het gebruik ervan te minimaliseren; het gevolg is echter dat mensen soms vluchten in zelfgestookte
drank...
Oslofjord
De volgende dag, tijdens onze tocht
naar Oslo, volgt in het Oslofjord
een volgende controle, nu door de
Noorse douane, die al varend zeer
gericht naar alcohol, sigaretten en
drugs komt zoeken. Een heel vriendelijke benadering trouwens, en
achteraf bekeken hadden we enkele
verscholen ruimtes toch kunnen
benutten….
We naderen Oslo, het fjord wordt
steeds smaller, de omgeving steeds
indrukwekkender.
Op advies van de Noorse douane
zoeken we de haven Aker Brygge
op, tegen het centrum aan, en dit
is inderdaad een goed voorstel.
Prachtig gelegen aan de boulevard,
l i n s s e n m ag a z ine # 4 7
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maar wel bijzonder druk. Later blijkt
dat de volgende dag een regatta van
start gaat met 200 deelnemende
zeiljachten. Toch krijgen we een fantastische ligplaats toegewezen. Nog
twee dagen we met zijn allen aan
boord tot wij (Henriette en André)
alleen ‘moeten’ achterblijven. Te
voet of fietsend verkennen we dagelijks Oslo en omgeving en gaan veel
sightseeën.
Gaandeweg leren we meer over
de Noren en de stad zelf: Noren
(zoals wij ze hebben leren kennen)
zijn vriendelijk, aanvankelijk iets
gereserveerd, behulpzaam; spreken
perfect Engels (2e taal); hebben in
het algemeen een vrij hoge levensstandaard en hebben doorgaans wel
ergens in Noorwegen een vakantiehuisje of een polyester jacht. Ze zijn
terecht echt trots op hun eigen land
(en tonen dat met de Noorse vlag).
Ze staan zeer positief tegenover
Nederlanders en hebben allen wel
een af andere connectie met ons
land.
Oslo herbergt 10% van de 6 miljoen
l i n s s e n m ag a z ine # 4 7

Noren; een prachtige, bruisende
stad met vele culturele bezienswaardigheden binnen loopafstand.
Mooie drukke winkelstraten zoals
Karl Johans gate, straattheater,
muzikanten, schilders en standjes.
De plaats is ook een gewilde bestemming voor de vele grote cruiseschepen. Opvallend, in negatieve zin,
zijn de vele bedelaars, die op elke
straathoek zitten: vrijwel allemaal
afkomstig uit de Oostbloklanden, tot
ergernis van de Noren zelf en nu een
aandachtspunt van de regering.
Aker Brygge
Haven Aker Brygge ligt aan de
drukbezochte boulevard in een winkel- en uitgaansgebied. De naam is
afkomstig van een scheepswerf die
in 1980 failliet gegaan is, waarna de
hele wijk ambitieus verbouwd is. De
haven is enkele jaren geleden gerenoveerd en inmiddels een flaneergebied.
Typisch voor eigenlijk alle Noorse
havens: ze zijn voor iedereen toegankelijk. Er staat geen hekwerk

omheen. Het liggeld is op normaal
niveau, behalve in de grotere steden
(Aker Brygge is heel duur, maar bij
langere ligduur is de prijs wel onderhandelbaar). Water is inclusief; het
zout van de boot afspoelen met
drinkwater is dus toegestaan. Vaak
mogen passanten overdag gratis
liggen om boodschappen te doen,
water te tanken en stroom te nemen
(EU-stekker). De grotere jachthavens
zijn goed geoutilleerd en er is vrijwel altijd een plekje. In veel havens
is geen havenmeester aanwezig
en moeten we met de pinkaart of
creditcard aan de betaalautomaat
betalen.
Meteen bij aankomst in Oslo worden
we verrast door de wel bijzonder
korte nacht (het is slechts twee uur
lang donker). Om slaapproblemen
tegen te gaan hebben we de patrijspoorten van onze kajuit tijdens ons
verblijf in Noorwegen aan de binnenzijde met zwart plastic afgeplakt;
gelukkig maar dat we vuilniszakken
hebben meegenomen…

Marina Aker Brygge, Oslo
Op naar Bergen!
Het lijkt ons een bijzonder mooie
tocht om via de zuidkust naar
Bergen te varen, een stad die men
immers gezien moet hebben. Tot
Kristiansand varen we door een
prachtig gebied met veel eilanden en
dito zonneschijn: diverse dagen met
open kap gevaren in de erg schone
lucht onder een immens blauwe
hemel. Een fascinerend landschap
met een betoverende zee rond talloze gladde eilandjes die rood meekleuren met de ondergaande zon.
Nu eens breed vaarwater, dan weer
smalle doorgangen met helder water
en het gevoel van de zeer zuivere
lucht. Je verveelt je geen moment
en het is juist fantastisch om door
deze eilandformaties te varen, en
niet via de open zee langs de kust.
Deze scherenkusten vormen een
indrukwekkend natuurlandschap en
zijn een walhalla voor watersporters.
Ze zijn vaak voorzien van terrassen,
barbecueplaatsen en wandelroutes
die makkelijk te bereiken zijn met de
dinghy. Tussen de eilanden door en
langs de scherenkusten is het wel
blijven opletten, ondanks gedetailleerde waterkaarten en recente
plotterkaarten. Op ondiepe plaatsen
staat op de onderliggende rots een
zwarte paal als indicatie van ondiepte. Vaak wordt aan de bovenzijde
middels een soort richtingaanwijzer
aangegeven aan welke kant men
die paal dient te passeren – ruim
afstand houden en langzaam varen!
Bij smalle doorgangen is het dan ook

Bergen
redelijk spannend. Opvallend zijn ook
de kleine haventjes en ankerplaatsen
en de vele houten huizen, voornamelijk in de kleuren bruin, geel, rood
en groen.
De oudste stad van
Noorwegen
We bezoeken Tønsberg, de oudste
stad van Noorwegen volgens de
inwoners, met de enige ophaalbrug
die we in Noorwegen gezien hebben.
In Stavern is een gezellige haven met
een fantastische havenmeesteres die
bijzonder behulpzaam is. We hebben
hier het feest vanwege de langste
dag bijgewoond: een grote brandstapel wordt aangestoken bij de laagste
stand van de zon – een traditie in
Noorwegen. In de haven komen we
een Linssen Grand Sturdy 40.9 AC
tegen, de Odegard.
In het witte stadje Risør is tegenover
ons een bar met prachtig Schots
interieur gesitueerd. Een in de 17e
eeuw door Nederlanders witgekalkte
rots diende hier als navigatieteken
voor de toenmalige zeevaarders.
Arendal heeft een gezellig
stadshaventje, het oude stadsdeel
Tyholmen, douane-eiland Merdø.
Een eiland zonder wegen, maar bijzonder authentiek met een levend
openluchtmuseum. In de zomer is dit
de ‘hotspot’ van de lokale bevolking.
Kristiansand, de vijfde stad van
Noorwegen, is een populaire vakantieplaats voor de Noren zelf met
een grote vismarkt (fiskebrygga).

We zijn nu bijna op het meest zuidelijkste punt van Noorwegen en
gaan dus via de westkust noordelijk
naar Bergen. Op dit traject zijn er tot
Stavanger echter weinig havens en
de doorgaans noord- of westenwind
kan parten spelen. Dus blijven we
alert op de windvooruitzichten. We
varen naar Flekkefjord, een tocht
van bijna twaalf uur via een prachtige aanvaartroute door het fjord.
Er is een piepklein haventje in een
verder uitgestorven dorp. Zelfs op
een zaterdag is er geen restaurant
open! Een zalmkwekerij zorgt voor
enige verwarring, want die staat niet
op de kaart, maar er volgen er nog
honderden.
De volgende morgen komen we
na een uur varen in een dikke mist
terecht, die ons de hele verdere dag
vergezelt. Radar, maar vooral AIS is
nu onze toeverlaat. Al eerder bleek
dat AIS een fantastisch navigatiemiddel is om gevaarlijke situaties te
voorkomen.
We bereiken Stavanger. Een gezellig
stadje, maar helaas zijn we er net te
vroeg voor het Gladmat (een gigafood-festival).
Lysefjorden
Bergen is in zicht en toch kiezen we voor een omweg via het
Lysefjord met de wereldberoemde
Preikestolen (ook wel Pulpit Rock
of preekstoel), Kjerang (hangende
steen) en Flørli-trap. Deze is 1.470
meter lang met een stijging van
740 m. De trap heeft 4.444 treden
l i n s s e n m ag a z ine # 4 7
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en is een van de langste ter wereld.
Daarvan heeft Henriette er 100
genomen (natuurlijk wegens tijdgebrek…).
Na overnachting in Lysebotn diep in
de fjord gaan we naar Skartveit op
het eiland Halsnøya. We bezochten
dit vanwege een publicatie die we
gezien hadden. Het is er primitief in
de meest mooie zin van het woord.
Authentiek met prachtige mensen.
We zijn hier twee dagen gebleven.
110 inwoners en één auto
Haugesund: havenpromenade met
helaas een erg vervallen stadscentrum. We hebben een VIP-plaats
aan de kade bij de ‘Iron-man’, een
triatlon in een Europese competitie die op dat moment wordt
gehouden. We maken een boottochtje naar het eilandje Røvaer
met maar 110 inwoners en op één
auto na verder geheel autovrij. Via
Leirvik en Uskedalen gaan we naar
Norheimsund in het Hardangerfjord
met een leuke haven. Osøyro is onze
laatste stop voor Bergen.
Unesco werelderfgoed
In Bergen hebben we een ligplaats
aan de kade in Bryggen, het markante beeld van de stad op de
werelderfgoedlijst van Unesco.
De fleurige stad met een relatief
klein centrum heeft een rijke erfenis uit de Hanzetijd en de status
van Europese cultuurstad. Er is een
levendige, maar dure vismarkt. We
blijven hier uiteindelijk zes dagen
zonder een spatje regen, en dat ter-

Stavanger
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wijl Bergen bekend staat vanwege de
vele regen...
De stad ligt tussen zeven bergen,
waarvan we er twee beklimmen, één
met 900 treden van rotsblokken en
dat vinden we toch wel een prestatie. Een bezoek aan deze stad is echt
de moeite waard. Het grootste fjord
van Noorwegen, het Sognefjord,
begint iets ten noorden van de stad.
Terug naar Oslo
We besluiten om in een rustig tempo
langs de kust weer terug naar Oslo
te varen, waarbij we ook enkele
reeds bezochte plaatsen aandoen.
Nieuw voor ons zijn Fitjar, Egersund
en Mandal. Fitjar ligt aan misschien
wel het mooiste scherengebied van
Noorwegen, met mooie, idyllische
ankerplaatsen. Noorwegen heeft
veel scheren, echter minder dan
Zweden. Egersund is een grote vissershaven met een lange invaart en
Mandal is een leuke plaats, waar we
drie dagen gebleven zijn.
Eenmaal terug in Oslo vliegt
Henriette naar huis, want ze wordt
voor de tweede keer oma en wil
haar dochter uiteraard bijstaan. Dat
betekent voor mij drie weken alleen
aan boord in Oslo, tot het moment
dat Alexander en Kris komen overvliegen voor de terugtocht. Het is
echter geen straf om op deze locatie
alleen achter te blijven. De Grand
Sturdy 500 met Variotop blijkt een
echte bezienswaardigheid. Vele complimenten en 287 keer moeten uitleggen waarom die Russische naam
op het schip staat, gecombineerd

Haugesund

met een Nederlandse vlag.
Omdat de windverwachtingen aanvankelijk zeer gunstig waren om de
kortste terugtocht via de westkust
van Denemarken via Harlingen of
Den Helder te nemen, wordt Henk,
een vriend, ingevlogen om zo met
drie schippers terug te kunnen
varen (2 op en 1 af). Op de dag voor
het vertrek wordt echter gewaarschuwd voor storm ter hoogte van
Helgoland, dus wordt de planning
gewijzigd en gaan we toch weer via
de oostkust terug. Op het water
moet je immers flexibel zijn. We
varen dertig uur non-stop van Oslo
via Skagen naar Grenaa en vervolgens in dagtochten naar Juelsminde,
Sønderborg, Holtenau (sluis Kiel
was buiten werking!), Cuxhaven,
Norderney (de noordelijke Duitse
Wadden), Groningen, Burgum,
Volendam en Amsterdam, waar
Alexander een congres heeft.
Begin oktober varen we de voorlopige thuishaven Nautilus Roermond
binnen: blij, maar toch met een
vleugje heimwee.

bergen

norheimsund

Noorwegen met
Grand Sturdy 500 Variotop Mark III
oslo

langsund

stavanger

strömstad

kristiansand

skagen

Enkele van de vele interessante
plaatsen:
Denemarken:
Kopenhagen: De Kleine Zeemeermin
Eland Anholt (www.visitanholt.dk)

anholt

Noorwegen:
Oslo (www.visitoslo.com)
Aker Brygge (www.akerbrygge.no/
marina)
Tønsberg (www.visittonsberg.com)
Risør (www.risor.kommune.no)
Kristiansand (www.kristiansand.no)
Lysefjord (en.wikipedia.org/wiki/
Lysefjord)
Bergen (www.visitbergen.com)

kopenhagen

Laboe

Groningen

Kampen
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Ieder jaar blikken we in de mei-uitgave terug op de Linssen Yachts Boat Show. Ook
dit keer kunnen we weer spreken van een zeer geslaagd evenement met vele bezoekers uit binnen- en buitenland. Doordat we in 2014 de Limburg Export Award
gewonnen hadden, mochten we vlak voor de Boat Show ook nog gastheer zijn voor
de uitreiking van de Limburg Export Award (LEA) 2015. Dat maakte de derde week
van november de drukste week van het jaar.
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Linssen Yachts

Boat Show

Linssen Yachts Boat Show:
19 - 20 - 21 november 2016
25
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Limburg Export Award
Al sinds begin jaren tachtig van de
vorige eeuw exporteert Linssen
Yachts jachten naar het buitenland.
De eerste buitenlandse vertegenwoordiger was Nasta Marine in
Zwitserland. Het is dan ook niet
zo vreemd dat Linssen in 2014 de
Limburg Export Award won.
De Limburg Export Award is een initiatief van de Export Sociëteit Limburg
en wordt provinciebreed gedragen
door de Limburgse Werkgevers
Vereniging (LWV), MKB Limburg en
Zuyd Hogeschool.

de LEA-organisatie het event naar
eind november, vlak voor onze eigen
show, waardoor de beide evenementen gecombineerd konden worden.
Dit jaar bestond de LEA tien jaar en
kreeg het evenement een extra feestelijk tintje met zowel een middagals een avondprogramma. De avond
werd afgesloten met een live tv-uitzending van L1 vanuit onze cascohal.
De drie finalisten werden voorgesteld, waarna minister Ploumen de
award uitreikte aan Igor La Vos, CEO
van Bruynzeel Storage Systems, de
winnaar van 2015.

Op woensdag 18 november, twee
dagen voor de LYBS, waren we gastheer voor de award-uitreiking van
2015. Speciaal voor ons verplaatste

Van harte gefeliciteerd.

Opnames voor de LEA 2015 in de cascohal bij Linssen Yachts.

Lilianne Ploumen (l), minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking overhandigt
de LEA 2015 aan Igor La Vos, CEO van Bruynzeel Storage Systems.
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25-jarig bestaan van Gesellschaft
zur Rettung der Delphine e.V.
Vijfentwintig jaar geleden richtte
Rollo Gebhard, avonturier, documentairemaker en de man die maar liefst
drie keer de wereld om zeilde, na zijn
terugkomst van zijn derde wereldreis
in 1991 de Gesellschaft zur Rettung
der Delphine e.V. (GRD - vereniging
tot behoud van de dolfijn) op.
De verdiensten van Rollo Gebhard,
die eind 2013 op 92-jarige leeftijd
stierf, en zijn vrouw Angelika reiken
veel verder dan een zesjarige zeiltocht (120.000 km) over alle oceanen, naar alle continenten, tot Alaska
aan toe. Rollo Gebhard vond op deze
tocht een nieuwe missie. Zijn nieuwe
avontuur bestond uit het opzetten
en leiding geven aan de GRD.
Linssen-ambassadeur
Niet lang na de oprichting van de
GRD verruilde hij de wereldzeeën en
het zeilen
voor13:52
het samen
Projekt1_Layout
1 24.02.16
Seite 1 met zijn
vrouw Angelika verkennen van de

Europese binnenwateren met een
Linssen Sturdy 360 OC motorjacht,
waarmee twee grote reizen werden
gemaakt. Met hun tweede Linssen,
de iets grotere Classic Sturdy 400
AC, werden twee bijzonder imposante reizen gemaakt. In 1998/1999
van Maasbracht via de Donau tot
aan de Zwarte Zee, en in 2001/2002
de ‘Solveigh Odyssey‘, een reis die
hen vanaf Papenburg helemaal door
Rusland over de Wolga, de Kaspische
Zee, Zwarte Zee en Middellandse Zee
voerde.
De films en boeken van Rollo
Gebhard worden nog steeds uitgegeven en verkocht.

te vieren. Hij blijft voor altijd ons
grote voorbeeld, degene aan wie
we ons spiegelen“, aldus Ulrich
Karlowski, bioloog en woordvoerder
van GRD.
Toen Linssen Yachts de vraag kreeg
om aandacht aan het 25-jarig jubileum van de GRD te besteden,
kwam de toezegging bijna als vanzelfsprekend. De families Gebhard
en Linssen zijn sedert jaren zo hecht
verbonden dat we dit initiatief van
harte steunen.

“Rollo Gebhard heeft ontzettend
veel betekend voor de bescherming
van de dolfijn en de zee. Hij heeft
de wereld veranderd. Het is heel
jammer dat hij het niet meer mocht
meemaken om samen met al onze
medewerkers ons 25-jarige bestaan

“Delfinschutz ist
Meeresschutz”
Rollo Gebhard (1921 – 2013)
Deutscher Weltumsegler und
Dokumentarfilmer, der 1991
die Gesellschaft zur Rettung
der Delphine/GRD gründete.

Delfine brauchen Ihre Hilfe!
Bitte helfen Sie mit einer
Spende. Sie tragen damit direkt
zum Schutz bedrohter Delfine
und ihrer Lebensräume bei.

“The conservation of
dolphins means the
conservation of our oceans.”
Rollo Gebhard (1921 – 2013)
German world circumnavigator
and documentary filmmaker who
founded the Society for Dolphin
Conservation/GRD in 1991.

Dolphins need your help!
Please support our efforts to
protect wild dolphins and
their habitats!

25th anniversary
1991-2016

Dolphin Conservation Projects around the World
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Gesellschaft zur Rettung der Delphine e.V.
www.delphinschutz.org

De digitale waterweg
Alles wordt steeds digitaler. Werk en privé vloeien steeds
meer in elkaar over doordat mail, appjes en andere zakelijke functies ook op de smartphone of tablet worden
ontvangen.
Ook aan boord van uw jacht wordt alles steeds digitaler.
Van handige touch screens voor de on-board bediening,
netwerkbekabeling of WiFi tot complexe BUS-systemen
voor compleet integrale bediening – al deze hulpmiddelen worden steeds meer gemeengoed.

• Hoe uw Linssen wordt gemaakt. 'Loop' met ons mee
door de productie.
• Virtuele panoramatours van diverse jachten. Via uw
smartphone of tablet kunt u zelfs 'om u heen kijken'
door simpelweg uw device rond te draaien... Heeft u
een VR-bril? Dan kunt u in combinatie met uw smartphone door onze jachten 'lopen'.

Website
De website is het medium bij uitstek om zo uitgebreid als
wij en u dat willen, informatie over onze jachten, USP's,
verkooppunten, charters e.d. te verstrekken. De hoeveelheid data is in principe onbeperkt en wordt vaak alleen
door uw computer of WiFi-verbinding beperkt, en dat is
tegenwoordig vaak ook al geen probleem meer.
Zo vindt u er:
• Voorbeelden en ideeën wat u allemaal met uw Linssen
kunt doen aan de hand van tientallen reisverhalen uit
voorgaande Linssen Magazines
• De geschiedenis van Linssen Yachts in woord en beeld

Facebook
Ook in onze communicatie wordt
alles steeds digitaler. Het magazine
blijft intact, maar wordt steeds
vaker aangevuld met berichten
die via de sociale netwerken vele
malen geliked en gedeeld worden
door onze ‘community’. Veel foto's
van de productie, het verplaatsen
van de jachten, 'sneak previews'
van nieuwe jachten en veel meer
wordt via dit medium met u
gedeeld.
Getuige de inmiddels ruim 4.200
volgers wordt dit zeer gewaardeerd.
Volgt u ons nog niet? Ga dan naar
www.facebook.com/linssenyachts
of scan onderstaande QR-code.

YouTube
Heeft u al eens op ons Youtubekanaal gekeken? Hierop staan
bijvoorbeeld onze image film en
veel films van onze jachten. Maar
u vindt er bijvoorbeeld ook de
Variotop-animatie en heel veel
films die delen van de productie
laten zien.
Beslist de moeite waard om u
hierop te abonneren. Ga naar www.
youtube.com/user/linssenyachts of
scan onderstaande QR-code.

Linssen-App
Komen we er nog onderuit? We
hebben er enkele jaren over
gesproken en hebben eind 2015
eindelijk de knoop doorgehakt
om een begin te maken met de
Linssen-app. De app zal binnenkort
zowel in de Google Play Store als in
de Apple Store te downloaden zijn.
Met alle modellen, alle gebruikte
jachten, onze verkooppunten,
Linssen Boating Holidays® en nog
veel meer.
We houden u via onze newsletters
op de hoogte.
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Veilig

kinderplezier
aan boord

Tekst: Aad Huijs m.m.v. Peter van Roy. Met foto’s van beiden

Voor veel Linssen-eigenaren voegt het meevaren van de (klein)kinderen een extra
dimensie toe aan het vaarplezier. Wat is er leuker dan kinderen de liefde voor het
water bij te brengen en – op latere leeftijd – ook het varen zelf? Het meevaren van
kinderen vraagt echter ook extra aandacht en zorg. Niet in de laatste plaats voor
hun eigen veiligheid.
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Ook aan boord heeft elke leeftijd
van (klein)kinderen een eigen charme. Voor elke leeftijd is er iets te
beleven, al moeten de volwassenen
zich daarvoor wel willen en kunnen
aanpassen.
Baby aan boord
Voor elke leeftijd weer iets anders
om aan boord rekening mee te
houden, zelfs voor de babyleeftijd.
Een traject met veel sluizen kan de
noodzakelijke babyslaapjes behoorlijk in de war schoppen. Voor het
babyslaapje lijkt de voor- of achterkajuit een ideale plaats, maar bij een
traject met veel sluizen waarvoor
de boeg- en/of hekschroef moet
worden gebruikt is dat minder ideaal. Een betere oplossing is dan de
zijcabine. Het geluid van de boeg- of
hekschroef wordt zelden herkend als
slaapliedje.
Kleurpotloden, puzzels en
spelletjes
Kinderen in de leeftijd van 2 tot
pakweg 7 jaar willen onderweg
vooral bezig gehouden worden. Daar
waar volwassenen genieten van het
voorbijtrekkende landschap, is dit
voor kinderen op deze leeftijd niet
automatisch het geval. Als snel komt

de vraag “Zijn we er al?”. Spelletjes,
boetseerklei en kleurpotloden aan
boord zijn dan een must.
Met de iets ouderen in deze leeftijdscategorie kunnen trouwens best
spelletjes worden bedacht waarbij
de omgeving wordt betrokken. “Ik
zie, ik zie…” of “Wie ziet het eerst….”.
Maar ook daaraan komt (snel) een
eind. Zeker voor deze leeftijdsgroep
zijn lange vaartochten daarom minder geschikt. Twee à drie uur achtereen is al lang. Met deze kinderen
bijvoorbeeld vanuit Nederland naar
Berlijn (of omgekeerd) varen, is niet
zo’n goed idee. Zelfs een traject van
Limburg naar Zeeland kan beter in
korte stukjes worden opgeknipt. Drie
à vier uur varen is op 4- à 5-jarige
leeftijd meer dan voldoende.
Eigen taken geven
In de leeftijd vanaf een jaar of 7 ontstaat de mogelijkheid om kinderen
meer bij het varen te betrekken.
Bijvoorbeeld door ze simpele knopen
te leren maken of bij het dagelijkse
onderhoud te betrekken. Al op
5-jarige leeftijd leerde Bram van opa
dat (altijd) voor vertrek het wierfilter
moest worden gecheckt op verontreiniging, en ook het oliepeil van de
dieselmotor. Denk maar niet dat opa

Jong geleerd, oud gedaan. Bram leert wierfilter en oliepeil te
controleren.
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nadien ooit nog mocht wegvaren
zonder die basale controle, die Bram
overigens na enkele jaren geheel
zelfstandig kon uitvoeren.
Het mag officieel misschien niet,
maar nu Bram 9 jaar is, staat hij –
met de schipper ernaast natuurlijk
– soms aan het roer en ontwikkelt
hij al een aardig stuurgevoel. Zijn
zusje Elise van twee jaar jonger leert
razendsnel knopen en helpt oma bij
het aanmeren.
Zelfvermaak
Tieners kunnen langere trajecten
aan. Actieve betrokkenheid bij het
varen (taken geven, mee navigeren)
voorkomt verveling. Er is onderweg
zo veel te beleven wat de nieuwsgierigheid aanwakkert. Belevenissen die
later beslist stof worden voor verhalen op school of onder vrienden.
Toch moet er vaak meer uit de kast
worden getrokken om zowel hen als
de volwassenen aan boord vaarplezier te bieden.
Alleen de Linssen is niet meer
genoeg. Een bijbootje doet wonderen. In het begin misschien met
alleen roeispanen, maar natuurlijk
komt al snel de vraag naar een
buitenboordmotor(tje). Als kinderen

Veel speel- en zelfs lunchruimte in de kuip van de sedan

zeilen leuk vinden, is natuurlijk ook
een optimistje ideaal vermaak. Het
ogenblik waarop een kind voor het
eerst autonoom roeiend of zeilend
wegvaart, geeft zowel voor ouder
of grootouder als voor het kind een
ware kick. Dit moet natuurlijk onder
goed gecontroleerde omstandigheden en met de nodige voorafgaande
instructie gebeuren.
En natuurlijk komt er dan ook een
tijd dat ze echt niet meer mee willen
varen. Wanhoop niet: als kinderen
varen in de basis niet als een verplichting maar als ultieme ontspanning hebben ervaren, komen ze
vroeg of laat terug. Misschien wel
met de vraag of ze je schip mogen
lenen…
Regels aan boord
Wat tegenstrijdig voor de vaarmotivatie misschien, maar toch zullen
ook de jonge matrozen aan boord
zich voor hun eigen veiligheid en
die van de overige bemanning moeten houden aan de basisregels aan
boord. Door hen zal dat wellicht in
eerste instantie worden gezien als
onplezierige beperking. Maar een
goede en herhaalde uitleg van het
‘waarom’ helpt echt bij de aanvaarding, zelfs bij de jongsten. Kinderen

Goed zo Elias, altijd één hand aan de reling

zien vaak de eventuele gevaren niet
uit zichzelf.
Natuurlijk is een goede basisregel
dat kinderen vanaf de loopleeftijd
totdat ze goede zwemmers zijn altijd
een reddingsvest dragen. Aan boord,
maar ook al op de steiger. Wat ons
betreft is daar geen discussie over
mogelijk, wel uitleg! Een kind dat
niet kan zwemmen en in het water
valt, verdwijnt direct onder water –
je moet er niet aan denken!
Er zijn zeker momenten – bijvoorbeeld bij zwaar weer en/of groot
open water – dat een reddingsvest
alleen niet genoeg is en het aanbeveling verdient om kinderen (en soms
zelfs ook volwassenen) aan te lijnen.
Voor de jongsten is een goede basisregel ook: niet zonder volwassen
begeleiding naar het voordek. En kinderen te leren zich steeds met één
hand aan de reling vast te houden.
Ook zullen kinderen moeten leren
en aanvaarden dat er momenten zijn
dat er even geen tijd en aandacht
mogelijk is, bijvoorbeeld in een sluis.
Op jongere leeftijd kan het zeker de
voorkeur hebben om hen dan binnen te houden. Overigens is dat ook
bij beroepsschippers vaak de regel.
Kinderen zouden anders makkelijk in
de weg kunnen lopen.

Niet altijd realiseerbaar, maar voor
de jongste kinderen aan boord zou
er eigenlijk steeds een derde volwassen toezichthouder aan boord
moeten zijn. In de regel is er immers
actie nodig van al twee volwassenen
voor bijvoorbeeld de sluispassage
en aanmeren. Als dat niet kan, is het
goed om in ieder geval de afspraak
te maken wie van de volwassenen op enig moment de kinderen
in de gaten houdt, zeker ook op
de momenten dat het schip veel
aandacht vraagt (aanmeren, sluis,
drukke vaart).
Maak ruimte
Zeker bij kinderen aan boord is een
opgeruimd dek essentieel. Over
losse lijnen wordt makkelijk gestruikeld, dus opbergen of opgeschoten
weghangen is het devies (ook zónder kinderen aan boord natuurlijk!).
Ook rondslingerend speelgoed kan
de oorzaak zijn van een nare struikelpartij. Als kinderen leren hun
speelgoed op te ruimen of op een
bepaalde plaats te houden – zeker
bij het naderen van een sluis of aanmeerplaats – helpt dat iedereen aan
boord. En het voorkomt wellicht ook
dat de speelgoedautootjes spontaan
het water inrijden op het iets naar

Als er op de eindbestemming maar gegraven en gezwommen kan
worden
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Een net langs de reling geeft met de jongsten aan boord
extra zekerheid

bak- en stuurboord hellende achterdek (van de AC).
Sowieso is bewegingsruimte aan
boord ook voor de positieve vaarbeleving van kinderen belangrijk. Soms
zal daarvoor zelfs het standaard
Linssen-meubilair moeten wijken. Zo
staat de salontafel van de Cómplice
(Grand Sturdy 40.9 sedan) inmiddels
thuis op zolder, om zo meer loopruimte in de salon te hebben.
Het zal voor iedereen verschillend zijn, en elk voordeel heeft zijn
nadeel. En het af en toe meevaren
van (klein)kinderen is misschien niet
doorslaggevend voor de keuze. Maar
per saldo is in ieder geval onze ervaring dat de gelijkvloerse sedan-versie
voor (jonge) kinderen aan boord
geschikter is dan de AC-versie met
niveauverschillen en trapjes. Het
ruime achterdek van de sedan biedt
ook een ruime en redelijk veilige
speelplaats voor zeker ook de jongste kinderen. Op voorwaarde dat
hen wordt geleerd niet staande op
de bank over de kuip te hangen!
Bij de AC is er wellicht ook eerder de
neiging om de reling te voorzien van
een veiligheidsnet rondom. Minder
fraai, maar wel effectief voor de veiligheid van de kleinsten. Denk bij de
AC ook aan het dicht zetten van de
ruimte tussen de achterbanken voor
de toegang naar het zwemtrapje!
Een eenvoudige op maat gezaagde
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Wie is de stuurman? Elise, Lenthe of Bram? Voordat je het beseft,
vragen ze je Linssen te leen!

houten plank die aan de reling wordt
geknoopt is voldoende.
We zijn er!
Vraag Linssen-bemanningen wat er
zo leuk is aan varen, en tien tegen
één is het antwoord: het is het varen
dat telt, en minder de bestemming.
Voor volwassenen is het vaarplezier
vaak eerder het varen zelf, voor
kinderen is het vaak ook vooral de
bestemming die telt. Daar begint
voor hén het plezier. Met andere
kinderen krabbetjes vangen, een
hengeltje uit, varen met het bijbootje, struinen langs de waterlijn,
zwemmen en zandkastelen bouwen.
En op latere leeftijd wellicht ook
het bezoek van een educatief en/of
interactief museum.
De keuze van de bestemming is
daarom met kinderen aan boord
des te belangrijker. Een strand(je),
speeltuin en zwembad doen wonderen. In Nederland zijn vooral in
Zeeland veel geschikte jachthavens
te vinden met voor ‘elke leeftijd wat
wils’. Sint Annaland, Bruinisse en

Roompot Marina (met bezoek aan
Neeltje Jans) bijvoorbeeld. Maar ook
enkele eilandjes op de Grevelingen
(bijvoorbeeld Archipel) bieden
(voor de jongsten) kinderplezier.
Langs de Maas heeft bijvoorbeeld
Leukermeer veel mogelijkheden voor
kinderen om zich uit te leven. En
voor wie het zeestrand als kinder
ideaal ziet, zou bijvoorbeeld kunnen
afmeren in Katwijk of op één van
de Waddeneilanden (Terschelling,
Vlieland).
Ook voor de matrozen van elke
leeftijd: mogelijkheden genoeg voor
‘serious pleasure’!

Hartelijk dank
Dit artikel is tot stand gekomen dankzij medewerking van Aad Huijs en
Peter van Roy. Bij allebei varen regelmatig (een) kleinkind(eren) mee, in
leeftijd variërend tussen 0 en 9 jaar.

Aad en Tonny Huijs in de kuip van hun
Grand Sturdy 40.9 Sedan ‘Cómplice’.

Peter en Faby van Roy in de salon van hun
Grand Sturdy 40.9 AC ‘Ruppasaari’.

Basisregels
• Een opgeruimd dek: over losse lijnen en zwervend speelgoed struikelen (ook) kinderen
• Zolang kinderen niet kunnen
zwemmen, niet alleen naar het
voordek
• Leer kinderen zich steeds met één
hand aan de reling vast te houden
• Gewen kinderen eraan dat er soms
even geen tijd voor aandacht is
• Over het gangboord wordt niet
gerend
• Spreek af wie er op de kinderen
let, zeker ook als veel aandacht bij
het varen nodig is (sluis, aanleggen)

Reddingsvest voor kinderen
Voor kleine kinderen is het dragen
van een reddingsvest aan boord en
op de steiger geen overbodige luxe.
Bij voorkeur een vestje met goed
drijfvermogen in de nek. Vanaf de
leeftijd van 4 jaar kan gebruik worden gemaakt van het aanbod van
automatisch opblaasbare reddingsvesten voor kinderen, die gedurende
meerdere jaren kunnen gedragen
kunnen worden. Voor kinderen
bieden de 150N reddingsvesten
voldoende drijvend vermogen om
het kind, ook met zwaarweerkleding
aan, op de rug te draaien als het in
het water zou vallen (voor volwassenen is in dit geval een 275N vest
vereist). Bij zwaar weer kan preventief een lifeline aan het reddingsvest
worden geklikt.

Kleding
Kinderen koelen snel af, maar merken dat zelf pas laat. Zeker voor
kinderen is daarom goede wind- en
regendichte kleding essentieel. Geen
kleding met strikken en losse zakjes,
daar kunnen ze achter blijven haken.
Ook goede antislipschoenen zijn
belangrijk.
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Om ook onze jongste lezers enthousiast te maken voor de
watersport en onze Linssen-jachten, hebben we enkele
kleurplaten toegevoegd om tijdens het varen lekker bezig
te zijn.

Onze vakkundige jury zal uit alle inzendingen de mooiste
kiezen. De winnaar krijgt een fraai kleurpotloden- en
-stiftenpakket om nog meer mooie kleurplaten mee te
kunnen maken.

Kleurwedstrijd
Let erop dat je bij het insturen van je kleurplaat alle beKleur een van de kleurplaten zo mooi mogelijk in en stuur nodigde gegevens volledig en duidelijk invult, zodat we je
deze naar ons op (je mag ze natuurlijk ook allemaal doen). kunnen bereiken.
De kleurplaat mag je gerust zelf houden. Laat een van je
ouders een foto of scan maken van de kleurplaat/-platen)
en mail deze eenvoudig naar ons toe (info@linssenyachts.
com).

grand sturdy 500 aC Variotop®

naam/name:
Leeftijd/Älter/age:

grand sturdy 40.9 aC

adres/adresse/address:
Postcode/Postleitzahl/Postal Code:
Woonplaats/Wohnort/City:
Land/Country:

grand sturdy 470 sedan Wheelhouse

naam/name:
Leeftijd/Älter/age:
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naam/name:
Leeftijd/Älter/age:

adres/adresse/address:
Postcode/Postleitzahl/Postal Code:
Woonplaats/Wohnort/City:
Land/Country:

grand sturdy 40.9 sedan

adres/adresse/address:
Postcode/Postleitzahl/Postal Code:
Woonplaats/Wohnort/City:
Land/Country:

naam/name:
Leeftijd/Älter/age:

adres/adresse/address:
Postcode/Postleitzahl/Postal Code:
Woonplaats/Wohnort/City:
Land/Country:

De nieuwe Linssen

owners card
De nieuwe Linssen Owners Card
is uw toegang tot de Linssenfamilie. Neem uw kaart mee bij
uw bezoek aan Maasbracht. De
kaart biedt de volgende privileges:
• Registratie is niet meer nodig*. Neem
uw Linssen Owners Card mee naar internationale beurzen en de showroom
in Maasbracht zodat u overal snel binnenkomt.
• Korting of een kleine attentie bij regionale hotels
• Korting op Kuiper Verzekeringen (speciale Linssen-polis volgens de voorwaarden van Kuiper Verzekeringen)
• Korting op aankopen bij Boat Equipment
(10% korting op alle winkelaankopen.
Geldt niet voor projecten, motoren en
arbeidsuren.)
* De Linssen Owners Card is uw toegang tot
onze stands op alle beurzen. Het is geen toegangsbewijs tot het beurscomplex zelf.

Hoe kunt u de nieuwe Linssen Owners Card in uw bezit krijgen?
De eenvoudigste methode is om naar de Linssen
Indien u niet in de gelegenheid bent om naar
In-Water Boat Show in mei te komen en simpelde Boat Show te komen, zullen we u de nieuwe
weg de kaart om te wisselen.
kaart eind mei toesturen.
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teiten. Dit zijn interessante excursies, bijvoorbeeld naar
Urquhart Castle, een cruise op het befaamde Loch Ness,
excursies naar Glasgow en Edinburgh, naar Fort Augustus
aan het Caledonian Canal of naar de Culloden Battlefield,
het Falkirk Wheel of de Kelpies.
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WCC 2015-deelnemers nemen in Gent het boek “Afloat
on the Dutch Waterways“ (Shirley Faure, ISBN 978-09557486-0-8) in ontvangst.
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Arzviller bootlift. (foto David Oare, DBA The Barge
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Association)
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Word Lid
Ook als particulier kunt u lid worden van IWI. Als lid
steunt u de binnenwateren en de recreatievaart in de
wereld. Aanmelding kan via:
www.inlandwaterwaysinternational.org

T

deelnemen?
Wilt u deelnemen aan de World Canals Conference? Ga
dan naar de website en meldt u aan. Als IWI-lid krijgt u
bovendien korting:
www.wccscotland.com
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Grand Sturdy 290 AC Traveller
Grand Sturdy 290 AC Traveller - België
De Grand Sturdy 290 AC Traveller werd gedoopt door
burgemeester Jo Brouns van Kinrooi (B). Dit schip is een
wereldprimeur op deze beurs: de nieuwe Linssen 290
Traveller, uitgevoerd met de zgn. Linssen Variobox, een
praktische stalling voor o.a. 4 fietsen. De combinatie van
varen en fietsen biedt unieke mogelijkheden om niet
alleen de waterwegen zelf maar ook de omliggende streken te verkennen. U kunt deze nieuwe telg in de Grand
Sturdy-familie meteen gaan testen: vanaf het seizoen
al
Can I
2016 kunt
inclusief vier e-bikes, huren bij Aqua
ian uL. “Fleur”,
Ness
n
o
aled L. Lochy
C
Libra vanuit de prachtige marina De Spaanjerd in Kinrooi
aan de Limburgse
Maas.
Forth &
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www.aqua-libra.be
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In het hoge noorden

Met een Linssen-jacht
over de Oostzee

Tekst en foto‘s: Martin Stratmann

Ga mee op de droomreis van zakenman en lichtontwerper Martin Stratmann en
diens vrouw Dagmar, net als een groot aantal vrienden en gasten. Een portret,
met wonderschone landschappen, een reis langs de westelijke Oostzeekust en de
aangrenzende binnenwateren.
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Het Linssen-virus en de innerlijke
drang om dichtbij het water te zijn
zonder nat te worden – dat hadden
we altijd al.
Nog voordat we ons huis direct aan
de rivier de Trave vonden, hier aan
de rand van het oude centrum van
Lübeck, en waar we vervolgens drie
jaar lang bezig waren met de verbouwing voordat we er in mei 1994
gingen wonen, hadden we al ons
eerste motorbootje. En nog voor
we daadwerkelijk in het huis trokken, kwam er al een arbeidsintensief
motorzeiljacht bij (eiken op eiken):
water was er immers genoeg.
Toen ik in januari 2005 vijftig werd
en een paar vrienden me hartelijk
feliciteerden met mijn 45e verjaardag, dacht ik: OK, er zit nog genoeg
in het vat.
Kort daarvoor had Linssen een
nieuw, klein jacht gepresenteerd:
de Grand Sturdy 29.9. In september
2005 ging ik met mijn vrouw naar
de Boatshow in IJmuiden. We waren
diep onder de indruk en wisten
direct: dat is ons schip.
Zonder dat we een AC-model hadden gezien, bestelden we in november op de Hanseboot in Hamburg
onze eerste Linssen. Op bouwnummer 2716 moesten we wachten tot
april 2007, dus we hadden genoeg
tijd om ons voor te bereiden op het
project “Charter op de Oostzee” en
ook een passende naam voor ons
sieraad te vinden.
Sento
Sento (Italiaans voor “ik voel”) was
een zeer succesvol Stratmannproduct, een sinds tien jaar zeer
populaire lamp (tegenwoordig in
LED). Wat ligt er dan meer voor de
hand om een jacht met dergelijke
eigenschappen te vernoemen naar
een designerlamp?
Na overleg met een zeer creatieve
vriend werd het nieuwe bedrijfsonderdeel ‘mobiliar club + charter’
genoemd. Op die manier werd
Stratmann’s verlichtingsbedrijf
‘mobiliar licht + raum’ verbonden
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met het nieuwe project en werd
Sento een mobilie, een roerend
goed.
We zijn in Travemünde, ook
wel ‘Lübecks mooiste dochter’
genoemd. Vanaf hier kun je via de
Oostzee helemaal verder varen naar
Scandinavië en de Baltische staten.
Aan het begin van de zomer kun je
hier genieten van de vele uren zon
en witte nachten. Van Lübeck naar
Travemünde is het twee uur varen.
Vanuit Travemünde kun je ofwel
langs de kust van Schleswig-Holstein
of die van Mecklenburg verder
varen. Een heel geliefde vaartocht
is het “Rondje Holstein”. Voor deze
tocht kun je het beste twee weken
inplannen: in de eerste week kun je
dan over de Oostzee naar de Kieler
Fjord varen, een tocht van zo’n 70
zeemijl.
De Deense Zuidzee
De Deense Zuidzee is vanaf
Travemünde in één dag varen
bereikbaar, mits je in één keer
doorvaart. De aanduiding “Deense
Zuidzee” is op geen enkele vaarkaart terug te vinden: bedoeld
wordt het eilandenrijk ten zuiden
van het eiland Fünen en ten oosten
van het eiland Langeland. Tussen
Travemünde en Denemarken ligt op
vijf uur varen het eiland Fehmarn,
dat behoort tot de Duitse deelstaat
Schleswig-Holstein. Afhankelijk van
het weer kun je dan oostelijk van
Fehmarn langs het eiland varen,
grofweg de vogeltrekroute volgend,
naar de eilanden Lolland en Falster.
Na ongeveer drie à vier uur varen
kom je dan in de zeer beschutte
Guldborgsund tussen de beide eilanden, en vaar je verder richting het
noorden.
Zuidelijk van Seeland, een van de
grootste Deense eilanden, heeft de
schipper dan de keuze om naar het
oosten te varen, richting het eiland
Møn en door de Sont, of in westelijke richting naar Langeland, Fünen
en de populaire Deense Zuidzee.

Polen
Met de Sento van Lübeck via
Hannover, Bremen, de Noordzee,
Hamburg en Kiel naar Polen.
Ons kleinste jacht, de Sento, heeft
sinds de zomer 2013 als uitvalshaven Marina Neuhof. Hier, tegenover
het eiland Rügen, aan de Strelasund
voor de poorten van de prachtige
Hanzestad Stralsund, heeft de Sento
na een bijzondere reis, dwars door
Noord-Duitsland, haar nieuwe thuishaven gevonden.
De Sento heeft intussen twee grotere zussen gekregen, namelijk de
‘Tante Stördi’ en de ‘Missis Stördi’.
Met drie jachten was het vaak wat
krap in ons botenhuis. Daarnaast
vonden wij het leuk om ons zeer
grote gebied niet alleen maar vanuit
Lübeck te bevaren.
De afscheidsvaart richting het oosten
ging (met wisselende bemanning)
eerst naar het zuiden en vervolgens
richting het westen tot de Weser.
Daarna voer het schip via de Elbe en

Hamburg weer terug naar Lübeck.
Het schip kreeg weer nieuwe bemanningen, waarmee de Sento langs
de Oostzeekust van SchleswigHolstein voer, en vervolgens richting de rivier de Schlei. Via het
Noord-Oostzeekanaal (het drukst
bevaren kanaal ter wereld) ging de
reis dwars door het land naar de
Elbe en Hamburg, en vandaar is het
naar Lübeck nog slechts twee à drie
dagen varen.
Het jacht was het grootste gedeelte
van het seizoen verhuurd, dus het
ging direct weer de Oostzee op, naar
de Elbe tot Cuxhaven, waarna het de
Noordzee op voer. De Sento kwam
onbeschadigd terug naar Lübeck om
opnieuw het “rondje Holstein” te
varen.
Pas begin augustus legde de Sento
voor de laatste maal bij onze steiger
aan. Een crew uit Frankfurt had het
jacht voor de hele maand augustus
gehuurd en maakte een reis langs de
Oostzeekust van Mecklenburg, tot

de Oderhaff. Na het eiland Usedom
te hebben rondgevaren en de Peene,
de Haff en de Bodden te hebben
bevaren, bereikte de Sento eindelijk de nieuwe thuishaven “Marina
Neuhof”.
Zweden
Een zomer in Zweden, een reis met
‘Tante Stördi’.
“Zo ver naar het noorden als u
wilt, maar blijft u alstublieft op
de Oostzee”. Zo concreet was de
afspraak met mijn chartergast uit het
Canadese Alberta.
Dit naar Canada geëmigreerde
gezin wilde graag langs de Zweedse
Oostzeekust varen om de plaatsen
te bezoeken die zij ettelijke zomers
daarvoor met hun eigen zeiljacht
hadden bezocht.
Oxelösund, ongeveer 120 km ten
zuidwesten van Stockholm, was
hun einddoel. Na een reis van drie
weken en zo’n 400 zeemijl bereikte
onze ‘Tante Stördi’ half juni de jacht-
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haven van Oxelösund. Onze auto
deed er slechts elf uur over en na
een gemeenschappelijke nacht aan
boord brachten we onze Canadese
vrienden naar het vliegveld om vervolgens zelf een week aan boord te
blijven.
Doel van deze zomerreis was het
legendarische Göta-kanaal, de
blauwe band door Zweden. In de
herfst ervoor werd een “crewketen”
voor in totaal vier trajecten door het
kanaal gemaakt, in combinatie met
een crew voor zowel de heen- als de
terugreis.
Totdat we de eerste kanaalcrew
zouden ontmoeten, verkenden we
tijdens onze één week lange rondreis
de scheren van Stockholm, de stad
zelf en voeren we vervolgens verder
het enorme Mälarmeer op.
Eind juni voer de eerste kanaalcrew
van de Oostzee naar het Vänermeer.
In totaal bevoer het jacht vier keer
het kanaal.
De zomers in Zweden worden heel
intensief beleefd. Nadeel is echter
dat het seizoen al in de tweede helft
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van augustus ten einde loopt. Vanaf
20 augustus is het kanaal niet meer
zonder meer toegankelijk. Zonder de
vele seizoenswerkers is het buiten
het seizoen alleen mogelijk om in
konvooi door het kanaal te varen, en
dit moet dan ook nog van tevoren
worden gemeld.
Op 21 augustus verlieten wij
het kanaal en voeren langs de
Oostzeekust naar het zuiden. Daar
werden al de eerste aanlegplaatsen
afgebroken en winterklaar gemaakt.
We wilden deze zomer niet via
Göteborg terugvaren: de Oostzee is
rustiger en bovendien is het weer
daar zachter.
Van de Bodden en vanaf de
Haff naar Polen
Nergens is de Duitse Oostzeekust
zo beschut en afwisselend als in de
regio rond Stralsund. De vaargebieden ten westen, zuiden en oosten
van Rügen, namelijk het schiereiland Fischland-Darß, de eilanden
Hiddensee en Usedom hebben
één ding gemeen: eindeloze witte

zandstranden bij de open zeezijde
en beschutte havens aan de andere
kant van het eiland.
Deze vaak zeer smalle eilanden kun
je vanuit de beschutte havens fietsend of lopend zonder problemen
doorsteken, waardoor je altijd op
loop-/fietsafstand van de zuivere
zeelucht zit.
Overal vind je heerlijke restaurantjes,
waar we vooral hebben genoten van
vers gebakken of gerookte zeevis.
Een bijzondere specialiteit van deze
kustregio is de duindoorn. De fel
oranje vruchten van deze in duin- en
kustgebieden voorkomende struik
hebben een uitzonderlijk hoog vitamine C-gehalte en worden in allerlei
lekkere (zuivel)producten verwerkt.
De beschutte binnenwateren direct
achter de kustlijn van de Oostzee
worden ‘Haff’, ‘Bodden’ of ‘Sunde’
genoemd. Dit vlakke water doet
je bijna vergeten dat zij onderdeel
uitmaken van een binnenzee, nl. de
Oostzee.
Nationaal park Vorpommersche
Boddenlandschaft is het belang-

rijkste overwinteringsgebied
voor watervogels in het hele
Oostzeegebied. Het aaneengeregen
gebied van Darß-Zingster-Bodden en
de Bodden ten westen van Rügen
maken deel uit van dit samenhangende gebied.
Het Nationaal Park is met name
beroemd vanwege zijn kraanvogels.
Het hoogtepunt is ieder jaar in het
najaar: van september tot november zijn zo’n 60.000 kraanvogels op
doortrek en blijven dan een aantal
weken.
De aanwezigheid van de kraanvogels
in combinatie met de ook in het
najaar nog lekkere temperatuur van
het Oostzeewater zorgen ervoor dat
het tot ver in oktober nog heerlijk is
om hier rond te varen.

Vragen over het
vaargebied:

jachten zijn ze geschikt voor tochten
die verder gaan dan de veilige drie
mijlszone uit de kust.
Vanuit Ueckermünde of Stralsund is
het eiland Bornholm of de zuidkust
van Zweden zonder problemen te
bereiken.
Met de wat kleinere jachten kan er
natuurlijk een toertocht rond de
Duitse en Poolse eilanden worden
gemaakt of kunnen de aangrenzende
binnenwateren worden bevaren. De
Linssen-jachten hebben al vaak het
grote rondje over de Oder en de Elbe
en vervolgens via het binnenland
terug naar de Oostzee gemaakt.
Zeewaardige schepen mogen bij een
charter ook op binnenwateren varen,
maar niet-zeewaardige schepen
mogen niet op zee.
Onafhankelijk van de bestemming is
er altijd zowel een Deense, Poolse als
Zweedse vlag aan boord.

Lübeck, Stralsund en
Ueckermünde
In drie uitvalshavens, namelijk
Lübeck, Stralsund en Ueckermünde,
kun je een Linssen-jacht huren, die
dan zo het ruime sop kan kiezen.
Door de bouw en uitrusting van de

Mogen de schepen de
Oostzee op?
Ja. Er zijn twee categorieën:
charterjachten voor de kustwateren
(3 zm) en charterjachten voor open
zee (30 zm).
Waar kun je zoal heen
varen?
Vanuit alle uitvalshavens kan een
rondtocht worden gemaakt, soms
gedeeltelijk door binnenwateren.
Welke vaarbewijzen heb je
nodig?
Voor jachten op de open zee is
een marifoonbedieningscertificaat
verplicht, in andere gevallen
volstaat een Vaarbewijs II
(Sportbootführerschein SEE).
Wat is de mooiste tijd om te
varen?
De mooiste tijd om te varen is
midden in de zomer, wanneer de
nachten kort zijn. Het najaar is
dankzij het warme Oostzeewater
relatief zacht.

Helsingborg

1 week
2 weken
3 weken
4 weken

Stockholm

København
Malmö
Ystadt
Trelleborg

Seeland

Fünen

Bornholm
nd

Rønne

gla

Møn

Lan

Sønderborg
Flensburg

Falster

Lolland DK

H

Fe

hm

E-

Howacht

-

Oldenburg
1

Plön

RD
NO

Malente

Eutin

Kap Arkona

Sassnitz

LÜ

Grömitz

Rügen

C

Heiligenhafen

NAL

Kiel

EE

Zingst

BU

KA

TS

Gedser

ar n

Stralsund

ER

SE

OS

T

ER

OS

Hiddensee

Burg
E ID

Nykobing

KIELER BUCHT

HT

SC

I
LE

BE

C

K

Warnemünde
Rerik

Neustadt

Kühlungsborn

Greifswald

Rostock

20

Timmendorf

e
Po

Boltenhagen

Travemünde

Lübeck

l

20

Usedom

Wismar

P EENE

Dassow

Swinemünde

HAFF

20
E
AV

SC HWERINER
SEE

U R PA R K

Ueckermünde

Schwerin

Ratzeburg

241

Mölln

ST

SCHAALSEE

Ö

E-L

Hamburg

RAT Z EBU RG ER
N AT
SEE

N

A

ELB

ELDE-

RK

24

AL

M Ü R I T Z-

K

BE

Bremerhaven

TR

ÜBECK-KANAL

EL

1

AN

Stettin

AL

20

MÜR ITZ

Lauenburg
Ludwigslust

Dömitz

Bremen

E

Hitzacker

LD

M

ÜRI

T Z-

11

I T E N- K A N A L

Zehdenick
EL

ELBE

-SE

WESER

E-

KA

NA

L

Boizenburg
Lüneburg

BE

Havelberg
O

Tangermünde

Hannover

MITTELLAND KANAL

Wolfsburg

M

IT

TE

Berlin

Brandenburg
LL

A

N

D

KA

N

D

ER

INFORMATIE EN CONTACT
Martin Stratmann
Gsm: +49 171 8696291
www.club-und-charter.de
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het actuele aanbod
van gebruikte Linssen-jachten
Ref.nr Type
afmetingen

un d e

r of fe

r

Bouwjaar

Motorisering

Prijs

2774

Grand Sturdy 33.9 Sedan
10,35 x 3,40 x 1,00 m

2009

1x Volvo Penta D2-75
55 kW / 75 PK

€ 207.500,-

3126

Classic Sturdy 36 AC
11,10 x 3,45 x 1,00 m

2013

1x Volvo Penta D2-75
55 kW / 75 PK

€ 285.000,-

2401

Grand Sturdy 380 AC
11,60 x 3,85 x 1,15 m

2003

1x Volvo Penta TAMD 31S
74 kW / 100 PK

€ 235.000,-

2829

Grand Sturdy 40.9 Sedan
12,85 x 4,30 x 1,20 m

2009

1x Volvo Penta D3-110
81 kW / 110 PK

€ 358.400,-

2809

Grand Sturdy 40.9 Sedan
12,85 x 4,30 x 1,20 m

2008

1x Volvo Penta D3-110
81 kW / 110 PK

€ 340.000,-

2431

Grand Sturdy 410 AC
12,55 x 4,20 x 1,34 m

2004

1x Volvo Penta TAMD 41 H
107 kW / 145 PK

€ 257.000,-

2313

Linssen 41 SL
12,55 x 4,20 x 1,34 m

2003

1x Volvo Penta TAMD 41 H
107 kW / 145 PK

€ 293.000,-

2385

Grand Sturdy 430 AC Twin
13,20 x 4,30 x 1,23 m

2003

2x Volvo Penta TAMD 31 M
81 kW / 110 PK

€ 325.000,-

2532

Grand Sturdy 430 AC MKII
13,50 x 4,30 x 1,35 m

2007

1x Vetus Deutz DT66
125 kW / 170 PK

€ 425.000,-

2989

Grand Sturdy 45.9 AC Twin
14,30 x 4,30 x 1,26 m

2013

2x Volvo Penta D3-110
81 kW / 110 PK

€ 539.000,-

2286

Grand Sturdy 470 AC Twin
14,30 x 4,45 x 1,36 m

2001

2x Volvo Penta TAMD 41 H
107 kW / 145 PK

€ 364.000,-

2365

Linssen 47 SL Twin
14,30 x 4,45 x 1,36 m

2002

2x Volvo Penta TAMD 41 H
107 kW / 145 PK

€ 385.200,-

2529

Grand Sturdy 500 AC
Variotop Twin
15,75 x 4,88 x 1,35 m

2008

2x Vetus Deutz DT66
125 kW / 170 PK

€ 686.000,(excl. BTW)

sistership

sistership

sistership

De speciale ‘Linssen Collection’-privileges omvatten:
• Linssen Yachts Owners Card
• Levering af werf
• Extra support door Linssen Yachts
• Linssen Yachts Garantieplan
• Professionele reiniging van
After Sales Service
(1 jaar garantie*)
in- en exterieur
(* zie voorwaarden ‘Linssen Yachts
• Uitstekend onderhouden
• Totale afleveringsinspectie
jachten
• Uitgebreide overdracht en tech- Garantieplan voor gebruikte jachten’)
• Integrale onderhoudsbeurt uitge- nische instructie
voerd
50

Kijk voor de uitgebreide specificaties op www.linssenyachts.com
l i n s s e n m ag a z ine # 4 7

Advanced

skipper
training

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.
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. Deze
wordt u door Linssen Yachts aangeboden. 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,-.

sluis
Roermond

sluis
heel
sluis
linne
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Nieuw Zeeland
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Oekraine
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SE - 16764Oekraine
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Nieuw Zeeland
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Hongarije
Macedonia
LetlandServië Czech RepublicTel. +46 8-7048895
Finland
Montenegro
Oekraine
Macedonia
Hongarije
bo.molander@linssenyachts.se
Tel. +41 (0)71 - 463 55 22 Montenegro
Bosnië Herzegovina
PolenBulgarijeLetland
Griekenland
Czech Republic
Roemenië Oekraine
Macedonia
info@blust.ch
www.linssenyachts.se
Griekenland
Bulgarije
www.blust.ch
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Servië
Herzegovina
Oekraine
Zweden CzechBosnië
Turkije
Republic
Letland
Macedonia
Griekenland
Turkije
Zweden
Gena Yacht
Montenegro
Noorwegen
Macedonia
Servië
Herzegovina
Kroatië Bosnië
Agent forZweden
Turkey
Turkije
Zweden
Griekenland
Czech Republic
Cantal Marine
d.o.o.
Port Alaçatı Kroatië
Oekraine
Luxemburg
Griekenland
ServiëMontenegro
Bosnië
Herzegovina
Denemarken
Nieuw
Zeeland
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Oekraine
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Oekraine
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Lithouwen Australie
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Oekraine
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Kroatië
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Czech Republic
Kroatië
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Luxemburg
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Bosnië Herzegovina
Luxemburg
Finland
Turkije Australie
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Finland
Roemenië
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Montenegro
Roemenië
Letland
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Oekraine
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Herzegovina
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UK
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Roemenië
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France
Letland
Agent forZweden
France
Oekraine
Hongarije
30û
Morocco
Port de Plaisance
Czech Republic
Kroatië
Macedonia
F-89000 Auxerre
Bulgarije
Bosnië Herzegovina
Luxemburg
Tel. +33 (0)386
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Griekenland
Polen
Zweden
ServiëPolen
linssen@aquarelle-france.fr
Finland
Ierland
Turkije
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Denmark

PolenYachts
Jonkers
Agent forIerland
Zeeland
Haven Kloosternol 1
Noorwegen
NL-4322 AK Scharendijke
Tel. +31 (0)111 - 67 33 30
Nieuw Zeeland
info@jonkers.org
www.jonkers.org

Kroatië
Oekraine
Hongarije
Denemarken
Kroatië
Servië
Luxemburg
Bulgarije
Macedonia
Luxemburg & Freizeit
Estland
Wassersport
Montenegro
Zentrum Finland
Kreusch
Zweden
Finland
Griekenland
Lithouwen
Agent forRoemenië
South West Germany and
Oekraine
Kroatië
Roemenië
Turkije
Luxembourg
Australie
Macedonia
Letland
Am Yachthafen
Luxemburg
Zweden
Letland
D-54338 Griekenland
Schweich b. Trier
Czech
FinlandRepublic
Tel. +49 (0)6502
- 91
30 0
Denemarken
Czech
Republic
Polen
Bosnië
Turkije Herzegovina
boote@kreusch.de
Roemenië
Bosnië Herzegovina
Ierland
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Zweden
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Letland
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Montenegro
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Czech Montenegro
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Oekraine
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Bosnië
Oekraine
Hongarije
Macedonia
Lithouwen
Servië
Macedonia
Bulgarije
Griekenland
Montenegro
Australie
Griekenland
Zweden
Turkije
Polen
Oekraine
Turkije
Kroatië
Ierland
Zweden
Macedonia
Zweden
Luxemburg
Noorwegen
Denemarken
Griekenland
FinlandDenemarken
Estland
Nieuw
TurkijeZeeland
Estland
Roemenië
Lithouwen
Hongarije
Zweden
Lithouwen
Letland
Bulgarije
Australie
Denemarken
Czech Australie
Republic
Zweden
Estland
Bosnië Herzegovina
Kroatië
Lithouwen
Servië
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Agent forNieuw
North
West Germany
Denemarken
Finland
Zeeland
Polen
Macedonia
Nieuw
Zeeland
An der Alten
CzechWerft
Republic
Estland
Roemenië
Ierland
Postfach Hongarije
1333
Griekenland
BosniëHongarije
Herzegovina
D-26853 Bulgarije
Papenburg / Ems
Noorwegen
Lithouwen
Letland
Turkije
ServiëBulgarije
Tel. +49 (0)4961
- 91 920
info@hennings-yachtvertrieb.de
Zweden
Czech
Republic
Australie
Zweden
Nieuw
Zeeland
Montenegro
Zweden
www.hennings-yachtvertrieb.de
Bosnië Herzegovina

Lake
Ladoga
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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
Finland

Norway

1000 km
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O
c
Kempers Watersport e a n

R u s s i a
Lake Onega

Sweden

Su
ch
on
a

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
50û

gda

Vyce

LetlandZweden
Czech Republic
Denemarken
Bosnië Herzegovina
Estland
Servië
Lithouwen
Montenegro

t

Syria

Jordan

Sau

