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VOORWOORD

Het blijft altijd spannend in de watersport. Vorige zomer hadden we te veel water, 
dit jaar op veel plaatsen weer te weinig.
De crew van de St. Omer. wilde dit jaar eigenlijk graag door België varen, van 
oost naar west, van Limburg dus tot helemaal aan de kust. Tenminste, dat was 
het plan. Maar de berichten over stremmingen en het naderende ‘laag water’ 
stemden ons niet gerust. Terwijl onze vakantie naderde, waren in Frankrijk al veel 
sluizen dicht. Toch maar een nieuwe planning maken dan.

De bestemming werd uiteindelijk Zeeland. Onder andere Kortgene, Vlissingen, 
Breskens, Yerseke, St. Annaland en Oude Tonge. Natuurlijk mocht ook de 
Grevelingen niet ontbreken. Een mooie ronde hebben we gemaakt, 81 vaaruren, 
700 km, en dat in 3 weken. Wat een prachtig weer hebben we gehad. We zijn 
heel veel blije watersporters tegengekomen. En zoals altijd hadden we weer veel 
bekijks met onze olijfgroene St. Omer., daar zijn we stiekem toch wel trots op. Ook 
de havenmeesters kwamen met enige regelmaat onze boot even bewonderen.

Na de vakantie stond nog een mooie uitstap gepland. Velen weten inmiddels 
waarom onze boot St. Omer. heet. Zij is vernoemd naar het favoriete Belgische 
speciaal bier van de crew, Omer. 
In september bestond de brouwerij, ook een familiebedrijf, 130 jaar. Daar 
moesten wij als echte liefhebbers natuurlijk bij zijn. Om een kaartje te kunnen 
bemachtigen voor het brouwerijbezoek moest je een foto van jezelf met een 
‘perfect geschonken Omer.’ insturen.  Wij maakten dus een foto met een Omer. 
op onze St. Omer. Succes gegarandeerd natuurlijk! 
Zo vertrokken wij op 10 september naar Bellegem, waar honderden andere Omer.-
fans te vinden waren. Bij de ingang werd net Omer Jean Vander Ghinste - vierde 
generatie Omer. - geïnterviewd door een lokaal tv-station. Na afloop besloot ik de 
stoute schoenen aan te trekken en dhr. Vander Ghinste uit te leggen dat ook wij 
een familiebedrijf zijn en waarom wij onze boot naar zijn bier vernoemd hebben. 
Een uur later komen we hem weer tegen, maar nu samen met een journalist 
van de Belgische krant “Het Laatste Nieuws”. Hij vroeg of ik mijn verhaal nog 
eens wilde vertellen. Uiteraard! Met veel plezier vertelde ik de journalist over ons 
bedrijf, de liefde voor Omer. en onze boot. Een dag later prijkten onze foto en het 
verhaal in de krant. 

Nu september alweer op zijn einde loopt, zijn wij druk met het voorbereiden 
van de river trials in oktober én alvast met de Linssen Yachts Boat Show – 
adventsdagen, die dit jaar (hopelijk!) weer plaatsvinden van 19 november tot en 
met 21 december. Binnenkort presenteren we op linssenyachts.com/advent het 
volledige programma van deze dagen. Kijk er zeker naar, het wordt écht de moeite 
waard.

Ik hoop u op één van deze dagen (weer) te mogen begroeten in onze showroom!

Yvonne Linssen

BESTE LEZER
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Maas Binnenvaartmuseum
Het Maas Binnenvaartmuseum vertelt 
over de rijke geschiedenis van de schip-
persbeurs en het heden en verleden 
van de binnenvaart. Zo treft u er een 
maquette aan van het “schepenkerk-
hof”: een ramp die de binnenvaart trof 
op 30 september 1944, waarbij 240 
schepen in de haven van Maasbracht 
met dynamiet door de vijand tot zinken 
werden gebracht. Deze maquette is 
gemaakt door Jac. Linssen sr., waar-
door het museum en Linssen Yachts 
sterk met elkaar verweven zijn.

Daarnaast bevat het museum diverse 
schaalmodellen van schepen die in een 
ver verleden de binnenwateren bevoeren. 
Zelfs een Vikingschip uit het hoge Noorden 
blijkt de Maas bevaren te hebben! Hiervan 
prijkt een model naast skûtsjes, klippers, 
tjalken en vele andere schepen op schaal 
in de blauwe golf! Er is een grote scheeps-
werf op schaal nagemaakt, en er is zelfs 
een bedienbare scheepslift!
Ook de zand- en grindwinning wordt 
uitgebeeld. Door deze zand- en grind-

winning hebben niet alleen sche-
pen werk gevonden, maar ook vele 
andere bedrijven. Uiteindelijk zijn, na 
de baggerwerkzaamheden, de nieuwe 
natuurgebieden van de Limburgse 
Maasplassen ontstaan, die zeer 
geschikt zijn voor waterrecreatie en 
waar u regelmatig menig Linssen-jacht 
voor anker kunt zien liggen.

Havenstraat 12, 6051 CR Maasbracht

Dit jaar werd alweer de 20e Paastour georganiseerd. In verband met het overlijden 
van onze gewaardeerde collega André Suntjens – die deze tour vele jaren heeft geor-
ganiseerd – heet de tocht nu: de André Suntjens Paastour. Van 15 t/m 18 april voeren 
maar liefst 21 Linssen-jachten ‘het rondje Limburg’, van Maasbracht via Bocholt, 
Maasmechelen naar Maastricht en via het Julianakanaal weer terug naar Maasbracht. 
Een hele organisatie om zoveel jachten in de havens te plannen en alles geregeld te 
krijgen. Met een grote variëteit aan Linssen-jachten en -eigenaren werden gezellige 
momenten gecreëerd, werd samen met elkaar op het water genoten van de mooie 
omgeving en werden vele ervaringen uitgewisseld. Dit alles onder het genot van een 
glaasje wijn of bier op de steiger, bij elkaar aan boord met hapjes of tijdens het geza-
menlijke eten in een lokaal restaurant.

NIEUWS

20e EDITIE VAN DE ANDRÉ 
SUNTJENS PAASTOUR

Combineer 
uw bezoek aan

Linssen Yachts met het
Maas Binnenvaart -

museum
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Ook dit jaar zijn er weer diverse 
jubilarissen binnen ons familie-
bedrijf. Maar liefst zes mensen 
waren 25 jaar in dienst, één 
iemand 40 jaar en één iemand 
zelfs 50 jaar! En dat hebben we 
natuurlijk gevierd. 

25-jarig jubileum
Jo Linssen heeft jarenlang de vele 
nationale en internationale beur-
zen opgebouwd en verzorgt ook 
al lange tijd het interne trans-
port, de bootlift en het beladen 
van de vrachtwagens met onze 
jachten. Rick Fusers heeft – zoals 
veel collega’s bij Linssen die een 
lange staat van dienst hebben 
– diverse afdelingen doorlopen 
en is zo doorgegroeid binnen 
het bedrijf. Van het program-
meren van de eerste houtfrees, 
naar werkvoorbereider op het 
bedrijfsbureau naar saleson-

dersteuning. En inmiddels is al 
vele jaren de inkoopafdeling zijn 
domein. Thijs Moonen zorgt al 
jaren voor de personeelsadmi-
nistratie en alles wat daar tegen-
woordig bij komt kijken. In de tijd 
dat hij begon, waren de systemen 
nog niet zo geavanceerd als nu 
en moest er veel moest er veel 
handmatig worden ingevoerd. 
Tegenwoordig is dat gelukkig 
anders en kan hij zich focussen op 
het HR-management. Roy Jacobs 
is vanuit het magazijn en monteur 
eindmontage doorgegroeid naar 
de technisch monteur die verant-
woordelijk is op de Logicam I 
productielijn. Robert Beelen is 
elektrotechnicus ten top en staat 
aan de wieg van veel technische 
innovaties bij Linssen. Als laatste 
weet Nicole Hendrikx op de afde-
ling administratie moeiteloos 
haar weg in het ERP-systeem 

van Linssen om alle projecten in 
goede banen te leiden.

40- en 50-jarig jubileum
Miriam Joris is inmiddels al vele 
jaren directiesecretaresse en 
tevens lid van het management-
team. Met haar jarenlange erva-
ring is ze een onmisbare kracht.
Jan Linssen is inmiddels 50 jaar ‘in 
dienst’… Ook Jan heeft in het verle-
den veel afdelingen bij Linssen 
doorlopen, maar kent u nu vooral 
van de vaartrainingen die alle 
nieuwe Linssen-eigenaren van 
hem krijgen nadat ze hun boot in 
ontvangst hebben genomen. Ook 
tijdens de vele fotosessies van 
de laatste jaren is Jan onze vaste 
schipper. Jan is bijna het hele jaar 
door wel te vinden op zijn Grand 
Sturdy 30.0 Sedan.

Abonneer u op ons 
YouTube-kanaal

Word lid van de
Linssen Yachts Cruising Group

NIEUWS

JUB
ILA

RIS
SEN
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HISWA TE WATER
Het mag gelukkig weer: beurzen bezoe-
ken. De Hiswa te Water in Lelystad (31-8 
t/m 4-9) was de eerste beurs in lange tijd. 
En het was meteen bijzonder geslaagd. De 
organisatie had een uitstekende setting 
gecreëerd. Onze verkopers hadden er zin in, 
en ook de bezoekers waren bijzonder posi-
tief gestemd en in groten getale gekomen. 
Het was prachtig weer, waardoor onze 
wereldprimeurs de Linssen 45 SL Sedan en 
de Linssen 55 SL AC Variotop® uitstekend 
tot hun recht kwamen.

NIEUWS
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werkenbijlinssen.nl   Maritiem Maasgouw
Goed (technisch) personeel vinden is steeds lastiger. Steeds 
minder jongeren kiezen voor een technische opleiding in de 
maakindustrie. Om jongeren al op jonge leeftijd te stimule-
ren voor een technische opleiding te kiezen zijn de Gemeente 
Maasgouw, Keyport, het Sparktechlab, Tinnemans Floating 
Solutions, Vissers & van Dijk en Linssen Yachts samen een 
project begonnen om kinderen vanaf groep 7 en 8 (11/12 jaar)
kennis te laten maken met de mogelijkheden die werken in 
de scheepvaarttechniek allemaal biedt. Dit resulteert uitein-
delijk in een MBO-opleiding Maritieme Techniek die vanaf 
2023 bij Gilde Opleidingen van start zal gaan. Een gespeci-
aliseerde vakopleiding die tegemoet komt aan dat wat onze 
bedrijven nodig hebben. Studenten kunnen direct aan de slag 

in de ‘echte‘ praktijk om daar de nieuwste technieken toe te 
passen, zoals het gebruik van elektro aandrijving bijvoorbeeld, 
maar ook 3D-printing, Internet of Things en robotisering.

Nominatie European Powerboat of the Year 2023
De toekenning van deze award is gebaseerd op het oordeel 
van toonaangevende internationale watersportjournalisten, 
die in diverse categorieën producten voordragen voor de 
award. Zij testen op kwaliteit, productinnovatie, prijs-/kwali-
teitverhouding, vaareigenschappen en constructie.
 

De European Powerboat Award wordt toegekend door 
de motorbootmagazines BOOTE (Duitsland), Boatmag.it 
(Italië), Båtmagasinet (Noorwegen), Marina.ch (Zwitserland), 
Motorboot (Nederland), Náutica y Yates (Spanje), Neptune 
(Frankrijk) en Yachtrevue (Oostenrijk).
 
De uitreiking van de award zal plaatsvinden tijdens de 
openingsceremonie van Boot Düsseldorf, op zaterdag 21 
januari 2023.

Abonneer u op ons 
YouTube-kanaal

Word lid van de
Linssen Yachts Cruising Group

NIEUWS
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UITNODIGING

WERELDPRIMEURS
Linssen 45 SL Sedan 
en Linssen 55 SL AC 

Variotop®
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LINSSEN YACHTS BOAT SHOW 
ADVENTSWEKEN 2022
De internationale Linssen-familie nodigt u uit voor de Linssen 
Yachts Adventsweken van zaterdag 19 november t/m woensdag 
21 december 2022.

Tijdens de Linssen Yachts 
Adventsweken gaan we u weer verras-
sen met een gezellige adventssfeer in 
onze showroom. Met heerlijke glüh-
wein, warme chocomel en sfeervolle 
kerstmuziek onder de kerstboom. U 
kunt in alle rust en zonder verplichtin-
gen de opgestelde nieuwe en gebruikte 
Linssen-jachten bekijken en aan een 
begeleide rondleiding door de werf 
deelnemen.

Grote verscheidenheid aan jachten 
opgesteld 
We hebben weer een ruime selectie 
aan nieuwe en gebruikte jachten opge-
steld. Jachten variërend van 30-55 voet 
(9,70- 16,50 m) uit de drie verschil-
lende jacht-series van Linssen: de 
Grand Sturdy-serie, de SL-serie en de 
Variotop®-serie.

Wij verzoeken u vriendelijk uw bezoek vóóraf aan te melden, zodat we ervoor 
kunnen zorgen dat u ongestoord en veilig kunt deelnemen.
Het aanmeldformulier en meer actuele informatie vindt u op: 
www.linssenyachts.com/advent

Aanmelden via www.linssenyachts.com/advent

Data:  zaterdag 19 november t/m woensdag 21 december 2022
Openingstijden:  weekdagen: 09.00-17.00 uur
 zaterdag: 10.00-16.00 uur
 zondag: uitsluitend op afspraak

UITNODIGING
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DE NIEUWSTE LINSSEN SL’s: 
DE LINSSEN 45 SL AC EN SEDAN

UITGELICHT
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Ruim. Ruimer. Ruimst. Naast de Linssen 55 SL AC Variotop® (zie verderop in 
dit magazine), is de Linssen 45 SL is het grootste jacht uit onze SL-serie van 
sportieve waterverplaatsers. Een elegante verschijning die bijzonder geschikt 
is voor langere vaartochten met familie en vrienden door heel Europa. Maar 
natuurlijk ook gewoon voor een lang weekend niet zo ver van huis. 

LINSSEN 45 SL AC EN SEDAN
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Wie van buitenaf tegen de 45 SL 
aankijkt, zal visueel geprikkeld worden 
door de antracietkleurige accenten, 
de hoogwaardige rvs-elementen en 
de krachtige boeglijn. Het zijn de eye-
catchers van onze SL-serie. Een stijl-
richting waarmee we bewust kiezen 
voor een fris design, kleurstelling en 
interieur. 
Aan boord van de Linssen 45 SL 
ervaart u de luxe van ruimte. En vindt 
u veel ruimte voor luxe. Door de func-
tionele indeling en optimale benutting 
van de beschikbare vierkante meters 
is het in iedere ruimte comfortabel 
vertoeven. Alles wat u nodig heeft 
is aanwezig en alles wat u van thuis 
meeneemt op uw vaartochten kunt u 
eenvoudig opbergen. 

UITGELICHT
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Naast comfort en klasse aan boord, is 
ook de basisuitrusting bijzonder uitge-
breid en teveel om hier op te noemen, 
maar enkele hebben we hier uitgelicht:
• Voor de aandrijving zorgt de stille en 

zuinige Mercury-motor. 
• Veilig manoeuvreren kan met de 

krachtige Side Power boegschroef. 
• Elektro aan boord wordt via ons 

bedienings- en onderhoudsvriendelijk 
ICCESS® can-bus-systeem aange-
stuurd.

• Over de stroomverzorging hoeft u zich 
geen zorgen te maken. Afhankelijk 
van uw verbruik komt de stroom uit 
de boord- en startnetaccu’s, via de 
automatische acculader/omvormer of  

de 230 V /16 Ah walaansluiting met 
lange walkabel.

• De Sedan heeft bovendien standaard 
4x 110 Wp zonnepanelen op het 
Longtop-dak gemonteerd inclusief 
een Smart Solar laadregelaar.

• Voor de navigatie heeft uw het 
Raymarine i70S Multifunctie-
instrument tot uw beschikking voor 
het uitlezen van diepte en log

• Natuurlijk heeft ook de 45 SL in 
de salonbank met het Easy Sleep 
Convert Systeem voor als u meer 
gasten krijgt dan verwacht.

• Alle binnenverlichting is middels ener-
giezuinige en dimbare LED-lampen

• In de ruime U-pantry met 110 liter 
koelkast met vriesvak en 3-vlams rvs 
gaskooktoestel kunt u met gemak de 
lekkerste maaltijden creëren.

• Tot slot de cabrio, die het volledige 
achterdek afsluit zodat u van het 
vroege voorseizoen tot in het late 
najaar comfortabel kunt varen (bij de 
AC)

• De Sedan heeft de handige schuif-
deur naast de binnenstuurstand aan 
bakboord voor snel en veilig een lijn 
vast te kunnen maken.

• De open kuip bij de Sedan is voorzien 
van een kuipzeil om bij minder mooi 
weer ook hier comfortabel te kunnen 
verblijven.

LINSSEN 45 SL AC EN SEDAN

Aan boord van de Linssen 45 SL ervaart u de luxe 
van ruimte. En vindt u veel ruimte voor luxe.
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UITGELICHT

Bij onze SL-serie hebben onze ontwer-
pers veel aandacht besteed aan exte-
rieur en interieur. Het interieur valt op 
door zijn lichtheid en het gebruik van 
contrastrijke materialen. In de 45 SL 
is het ook letterlijk licht, doordat er 

veel daglicht kan binnenvallen door de 
grote, aaneengesloten salonramen en 
diverse patrijspoorten. Om een spor-
tieve uitstraling te creëren zijn deze 
ramen aan de buitenzijde in antraciet 
uitgevoerd. 

AC of Sedan
Ook de 45 SL is er in een AC-variant met 
achterkajuit en een Sedan-variant met 
riante open kuip. De keuze is aan u en is 
vooral een hele persoonlijke.

Het interieur valt op 
door zijn lichtheid 

en het gebruik 
van contrastrijke 

materialen. In 
de 45 SL is het 

ook letterlijk 
licht, doordat 

er veel daglicht 
kan binnenvallen 

door de grote, 
aaneengesloten 

salonramen.
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LINSSEN 45 SL AC EN SEDAN

Linssen 45 SL AC

Linssen 45 SL Sedan

Bij de AC heeft u drie hutten met zes 
slaapplaatsen, waarbij de achterkajuit 
uw domein is. Verder is er een ruime 
salon met zitbank, pantry en dinette. 
Op het ruime achterdek bevindt zich 
voldoende zitgelegenheid voor u en uw 
familie of gasten en de stuurstand met 
vaste stuurstoel. Het gelakt rvs-zwem-
plateau met massieve teak delen is 
bereikbaar via de veilige teak treden en 
handreling aan bakboord en stuurboord.
De Sedan heeft vergelijkbaar veel 
ruimte aan boord. Hier is de voorkajuit 
de eigenarenhut met eigen toilet en 
douche. Gasten in de zijkajuit kunnen 
gebruik maken van de toilet-/douche-
combinatie in de gang. Vanuit de salon 
loopt u op één niveau de open kuip in.  
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REISVERHAAL

ZWEDEN – 
EEN LAND VOL 
VERRASSINGENIk kan nu niet meer zeggen 

wanneer we voor de eerste 
keer droomden van een 

Linssen-jacht.

Sabine denkt dat het tijdens 
onze vakantie aan de Maas 

eind jaren ’90 was. Onze 
labrador Santa was net één 

jaar oud en we reden met onze 
auto door België en Frankrijk. 

Op een dag zaten we in een 
café met de Maas aan onze 

voeten toen twee of drie 
Linssen-boten aanlegden aan 
de steigers. We hadden niets 
te doen en keken toe hoe de 

schippers aanmeerden, elkaar 
hielpen, samen een drankje op 

de steiger dronken en vervol-
gens zich omkleedden om naar 
de stad te gaan. Waardoor we 

precies enthousiast raakten, 
kan ik nu niet meer zeggen. Het 

was vermoedelijk dat gevoel 
van eindeloze vrijheid als je zo 

kunt leven.

Sven en Sabine Heinrich en 
labrador Lotta

Na vele jaren te hebben gecharterd, kochten we in 2011 onze 
eerste Linssen Grand Sturdy 380 Sedan ‘Santa’. Wat een heerlijk 
gevoel om je droom te vervullen. We hebben met z’n drieën 
of met vrienden vele mooie uren doorgebracht op de ‘Santa’. 
Maar ze was niet gemaakt voor een langer verblijf. Door een 
gelukkig toeval vonden we in 2014 in Zeeland bij Alexander 
Jonkers het schip van onze dromen. Sindsdien zijn we met korte 
‘werkonderbrekingen’ onderweg met onze Linssen Grand Sturdy 
430 Sedan ‘Arche’.
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In 2021 hebben we een reis naar 
Zweden ondernomen. We zijn 
enthousiast geraakt over het gebied, 
de mensen en het natuurschoon. 
Hieronder volgt ons verslag:

April 2021
De planning van de reis was in 2021 
heel spannend. Vanwege de zeer 
uiteenlopende reisbeperkingen kiezen 
we ervoor vanuit ons vertrekpunt Kiel 
rechtstreeks naar Zweden te reizen. 
Onze overtocht voert ons voor-
bij Lolland naar Kalvehave. Bij 2 tot 
3 Bft en weinig golfslag vorderen we 
gestaag.
’s Middags lassen we op Vejrø een 
korte pauze in; het is hier heel verlaten 
en idyllisch. Samen met onze labrador 
Lotta strekken we de benen. Helaas 
kunnen we niet blijven omdat we 
morgenavond Zweden moeten inrei-
zen.

Mei 2021
Op 1 mei zijn we onderweg naar Skanör. 
De passage door de Bøgestrøm tussen 
Møn en Nyord vereist onze volledige 
aandacht. Tegen 16.30 uur leggen we 
aan in het Zweedse Skanör.
Skanör bevalt ons goed. Je kunt er 
wandelen, er zijn fraaie villa’s te 
bewonderen en in de haven kunnen 
we verse vis kopen. Hierbij maken we 
kennis met het Zweedse systeem van 
‘swishen’, dat op Apple Pay lijkt. Op 
elke plek – of het nou een restaurant, 
viskraam of rommelmarkt is – wordt 
met Swish betaald. Hiervoor is helaas 
wel een Zweedse bankrekening vereist. 
We moesten dus altijd wat contant geld 
bij ons hebben.

Eigenlijk willen we nog langer blijven, 
maar voor de volgende dagen is veel 
wind voorspeld. Dus zoeken we onze 
toevlucht in de jachthaven Dockan van 
Malmö, waar we een heel mooi plekje 

(aan het einde) vinden. Hier zullen we 
het slechte weer afwachten.
Hoewel het drie dagen lang hard regent, 
verkennen we Malmö op onze wandel-
tochten door de stad, die we als groen, 
modern en waterrijk ervaren.
Als het weer verbetert, varen we 
20 NM verder naar het idyllische eiland 
Ven. Het eiland heeft wandelaars veel 
te bieden. Lotta heeft echter vooral 
belangstelling voor de fazanten en 
hazen. Maar ook levensgenieters 
komen aan hun trekken want hier 
wordt de whisky van het bekende merk 
Spirit of Hven gemaakt.

Van Ven gaat de reis naar het moderne 
Helsingborg. Vele groene stadspar-
ken rijgen zich aaneen tot een ‘groene 
gordel’. Onze vaartocht voert ons 
naar het kleine, rustige en sfeervolle 
Mölle. We ‘beklimmen’ de 188 m hoge 
Kullaberg, waar we van het prachtige 
uitzicht genieten.
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In Torekov maken we kennis met een 
uitstekende vishandelaar, direct aan 
de haven. Mooie wandeltochten zijn 
ook een must.

Varberg wordt gedomineerd door de 
vesting uit de 13e eeuw. Komend vanaf 
zee, loop je een ruime haven binnen; de 
winkels en restaurants nodigen uit tot 
een langer verblijf.

Onze volgende tussenstop in Sandö 
Hamn geeft ons een eerste voor-
proefje van wat ons in het sche-
rengebied te wachten staat. In het 
natuurreservaat Vallda Sandö genie-
ten we van het uitzicht over het eilan-
denrijk aan onze voeten.
De haven is aangelegd voor 350 boten. 
In het voorseizoen is het in de havens 
meestal vrij rustig. Dit verandert pas in 
het korte hoogseizoen van de midzo-
mer tot medio augustus. De Zweedse 
infrastructuur is voor ons schippers 
uitstekend.

Op 22 mei bereiken we Gotenburg, 
waar we zonder problemen een 
ligplaats in de jachthaven Lilla 
Bommen midden in het centrum krij-
gen. In het hoogseizoen is een reser-
vering zeker zinvol. De stad kan goed 
te voet worden verkend. Hoogtepunt 
is voor ons de markthal. Hier vind je 
allerlei lekkers voor de kombuis.

Na drie dagen varen we verder; 
we willen eindelijk het Götakanaal 

binnenlopen. Hoewel het Götakanaal 
naar ons idee in Gotenburg zou 
moeten beginnen, is het beginpunt 
echter het Trollhättenkanaal. Het 
Götakanaal voert eerst door een 
industrielandschap naar Lilla Edet. 
Dan volgt bij Åkersvass de sluizen-
trap van Trollhättan. We worden als 
enige geschut; het kanaalgeld van ca. 
100 euro hoeven we van het personeel 
niet te betalen omdat het ‘computer-
systeem’ is gecrasht, en contant geld 
niet wordt geaccepteerd. Wij moppe-
ren niet en vinden het ook een prima 
oplossing.

We liggen rustig bovenaan de sluizen-
trap. Op onze wandeltochten bekijken 
we de oude kanalisatie, waarmee al in 
1800 met een eerste passage werd 
begonnen. Alles wordt goed uitgelegd 
aan de bezoekers en het is boeiend 
iets te lezen over de aanleg en het 
beheer van de sluizen.
Het Trollhättenkanaal eindigt in 
Vänersborg. Hier lassen we een 
tussenstop in want 5 km naar het 
oosten liggen twee oude tafelbergen: 
de Halleberg en de Hunneberg. Naast 
naaldbossen, veengebieden en meren 
zouden hier elanden te zien zijn. We 
maken een heel lange wandeling, maar 
zien geen elanden. Wie een ‘elandga-
rantie’ wil, kan beter in Vänersborg 
een wandeling onder leiding van een 
deskundige gids boeken.

Juni 2021
Voor ons ligt nu het Vänermeer. Het 
begrip binnenzee past beter. Het meer 
is 75 km breed en 140 km lang en telt 
ca. 22.000 eilanden.
Op onze vaartocht is dit meer de 
grootste verrassing, een cadeautje. Er 
ligt inmiddels een stabiel hogedruk-
gebied boven Scandinavië. Het doet 
z’n best om de iets te koele en natte 
meimaand te verdrijven. De water-
temperatuur stijgt tot bijna 20 graden 
en nodigt uit tot een duik in het zoete 
water. Ondertussen liggen we nog 
steeds op een noordelijke koers. Per 
dag zien we hooguit een tot twee 
boten; het Vänermeer is bijna ‘van ons 
alleen’.
Voor de verkenning van het meer 
maken we gebruik van de Hamnguiden 
nr. 9. Elke aanlegmogelijkheid of 
ankerbaai wordt hierin gedetailleerd 
beschreven. Om te beginnen voert de 
reis langs de westelijke oever omhoog 
richting Åmål. In Köpmannebro 
liggen we bij de uitgang van het 
Dalslandkanaal, dat echter pas met 
midzomernacht open gaat en ook 
beter met kleinere boten kan worden 
bevaren.
Er zijn zoveel fraaie plekken, vaak met 
eenvoudige aanlegsteigers of anker-
plaatsen. Er is altijd genoeg plek vrij. 
Je betaalt een ‘gift’ in de onbeheerde 
kas, de ‘honesty box’, van de beheer-
der van de steiger. Bij de meeste 
aanlegsteigers zijn barbecueplekken, 
afvalcontainers en eenvoudige toilet-
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ten te vinden. De Zweedse manier van 
aanleggen met de boeg op de rots 
proberen we maar liever niet uit. We 
vinden het te onveilig om ons 23 ton 
zware schip op de rots te houden. 
Deze manier van afmeren wordt 
meestal gebruikt door duidelijk lich-
tere GVK-boten. Een hekankerlier en 
een boegladder zijn dan een absolute 
noodzaak. Op deze reis was de dinghy 
heel handig. Met de elektromotor 
kunnen we geruisloos door de scheren 
glijden: natuurbeleving pur sang.

We liggen als enige in Floghall, Säffle 
Sandö. Tegen de middag begint het 
onophoudelijk te regenen. Uiteindelijk 
vinden we ook een sauna op een ‘rots’. 
De kachel is snel aangestoken en we 
zweten in de ‘bastu’, koelen ons af in 
het meer en luisteren naar de natuur. 
Zo ongeveer hadden we ons Zweden 
voorgesteld. Tegen de avond zijn de 

wolken weggetrokken en worden we 
getrakteerd op een prachtige avond-
lucht. Gegrild lamsvlees en rode wijn 
maken het plaatje compleet.

Omdat voor de volgende dagen iets 
meer wind uit het zuidwesten is 
voorspeld, varen we naar het grotere 
eiland Kålandsö en het hiervoor gele-
gen scherenlandschap aan de andere 
oever van het meer. Hier vinden we 
een mooi plekje in de vissershaven 
Spiken. Een sfeervol alternatief was 
Läckö bij het ‘witte kasteel’ geweest. 
De doorslag geeft voor ons het 
restaurant Sjoboden in Spiken, waar 
we heerlijk eten.

Na dit uitstapje naar het zuiden 
vervolgen we onze reis weer naar het 
noorden. Mooie herinneringen hebben 
we aan Vithall. Ook hier lig je midden in 
een scherenlandschap aan een kleine 

aanlegsteiger. Het water is zo helder 
dat we onder ons de rotsbodem zien.
Karlstad heeft een heel mooie haven 
en het beste ijs van Zweden (tot dan 
toe op onze reis) en ademt een heer-
lijke sfeer. De tijd glijdt voorbij en we 
voelen ons ontspannen. Dit ligt ook 
aan de lange dagen hier in het noor-
den. Vandaag (20 juni) komt de zon om 
3:47 uur op en gaat om 22:23 uur weer 
onder.
Midzomernacht, in Zweden een 
groot feest, nadert. We kiezen voor 
Fallholmarna. De langste dag vieren 
we gezellig met een barbecue op ons 
eigen kampvuur. De Zweden vieren 
het meestal in het daaropvolgende 
weekend. Overal zijn volksfeesten en 
concerten en iedereen is onderweg. 
Om mee te vieren, doen we Mariestad 
aan; vanwege het coronavirus zijn ook 
hier echter geen grote evenementen.

  MAGAZINE   OKTOBER 2022   MAGAZINE   OKTOBER 2022 

21



REISVERHAAL

Nadat we het midzomerfeest in 
Mariestad toch tamelijk rustig 
hebben gevierd, gaat de reis verder 
naar Brommö. Te voet lopen we een 
rondje om het eiland, een afstand van 
20 km. Een uur later rusten we uit in 
de Lindökroken, een heel mooie baai in 
prachtig avondlicht.
In Skeberga ontmoeten we vrienden uit 
Duitsland die met drie honden in hun 
camper door Zweden reizen. Het wordt 
een mooie avond.

Juli 2021
We zijn vier weken op het Vänermeer 
gebleven. Er zijn zoveel mooie plek-
ken dat we gemakkelijk nog vier weken 
zouden kunnen blijven. Nu zullen 
we echter eindelijk het Götakanaal 
binnenlopen. Bij Sjötorp lopen we het 
Götakanaal binnen en via de sluizen 
gaat het sterk stroomopwaarts. Het is 
iets meer werk, maar is eenvoudig: voor 
de sluis gaat iemand aan wal die met de 
voorste en achterste lijn mee naar de 
sluiskolk loopt, de lijnen door de ringen 
trekt en ze teruggeeft. De achterste 
lijn wordt vastgemaakt, de voorste lijn 
gevierd. Het duurt een tijdje totdat er ca. 
vier boten in de 30 m lange kolk liggen.
Meestal gaat het om een reeks van 
twee of meer sluizen. We hebben 
steeds weer te maken met wacht-
tijden doordat het nu ook in Zweden 
vakantie is en het aandeel ‘toeristen’ 
toeneemt. Je moet dus over tijd en 
rust beschikken. De meeste Zweden 
hebben dit blijkbaar want alles 
verloopt gemoedelijk. En bij het sluis-

café zijn er ook nog verse broodjes – 
wat wil een mens nog meer?!
Met elke kilometer neemt ons enthou-
siasme toe. Het kanaal, dat prachtige 
passages voor ons in petto heeft, is 
soms wat smal; je moet dus geconcen-
treerd varen. De beloning is een uniek 
gebied tussen Sjötorp en Karlsborg.

En nu zijn we al op het volgende, net 
iets kleinere meer: het Vättermeer. We 
varen op het noordelijke deel tot het 
bezienswaardige Vadstena. In Medevi 
liggen we enkele dagen bij een brug. 
Vandaar is het een mooie route naar 
het Zweedse ‘Baden-Baden’, zoals de 
inwoners hun oude kuuroord aan ons 
omschreven. Drinkhal, kuurpark met 
café en concerten – alles lijkt afkom-
stig uit een andere tijd. Voor ons is het 
een magisch oord en we vieren dat we 
halverwege ons reis zijn.

De volgende passage door het 
Götakanaal voert ons naar Mem. Eerst 
moeten we echter nog de sluizentrap 
bij Berg ‘bedwingen’. De Carl Johan-
sluizentrap voert ons vervolgens via 
zeven sluizen 18,8 m omlaag. Aan de 
voet van de laatste sluis krijgen we een 
ligplaats; hier slaan we een dag lang het 
‘sluisgebeuren’ gade en wandelen wat.
Op het Götakanaal glijden we met 5 km 
voorwaarts. Het is over het algemeen 
ontspannen om hier te varen. De mees-
ten zijn het varen meester; het gaat er 
allemaal kalm aan toe en iedereen houdt 
rekening met elkaar. De infrastructuur 
op het kanaal is prima; een kleine tekort-

koming zijn de 6 A-zekeringen, die echter 
voldoende vermogen leveren om de 
accu’s op te laden. Water, afvalcontai-
ners en deels wasmachines en -drogers 
zijn in voldoende mate aanwezig. Er zijn 
goede restaurants, maar je moet ze wel 
zoeken.
Söderköping is een drukke toeristi-
sche plaats met de beste ijssalon van 
Zweden, die dagelijks vanaf 10.00 uur 
geopend is. Er staat dan al een 50 tot 
100 m lange rij van ijsliefhebbers te 
wachten. Het aantal gasten neemt 
gedurende de dag niet af.

En het beste is het hogedrukgebied 
boven Scandinavië, dat ons sinds eind 
mei begeleidt. Het is wel curieus: we 
maken voor het eerst gebruik van onze 
airco aan boord en zijn blij dat we deze 
hebben. En dat in Zweden!

Augustus 2021
We varen nu daadwerkelijk al negen 
weken over Zweedse binnenwate-
ren. Eind mei zijn we bij Gotenburg het 
Trollhättenkanaal binnengelopen en nu, 
eind juli, verlaten we het Götakanaal in 
Mem.

Vandaag liggen we als enige in een 
ankerbaai voor de haven van Harstena. 
De haven en de populaire baaien zijn 
goed gevuld. Dus varen we vanaf onze 
ankerplaats met de dinghy naar het 
dorp om te wandelen, ijs te eten en 
broodjes voor morgenochtend te kopen. 
Vanavond staan er vers gerookte 
garnalen op het menu; deze worden hier 
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gevangen en gerookt en zijn nog warm 
als ze worden verkocht. Lotta houdt 
overigens van het Zweedse ijs (blauwe 
bosbes, meloen en mango).

Ons uitstapje naar Valdemarsvik is 
zeer de moeite waard. Er is een club die 
historische vissersboten restaureert 
en een heel mooi restaurant 20 minu-
ten buiten de stad. We gaan hier met 
onze nieuwe kennissen Silke en Holger 
uit Warnemünde eten; het wordt een 
gezellige avond.

En opnieuw ontdekken we een heel 
ander gebied en verkennen het Oost-
Zweedse scherenlandschap. Drie 
weken lang dwalen we door het laby-
rint van eilanden; nu liggen we heel veel 
voor anker. We liggen meerdere dagen 
in Trollholmen. Sabine vaart in de kajak 
eropuit en ik maak uitstapjes met de 
dinghy. Hierbij kunnen we kolonies 
zeearenden zien.

Het scherenlandschap eindigt lang-
zaam. We verlangen naar ‘open water’ 
en maken de oversteek naar Öland. Hier 
liggen we in de meest noordelijke baai en 
wachten de wind af. Er is genoeg te doen 
aangezien we kunnen gaan wandelen 
in een prachtig natuurreservaat. Onze 
volgende bestemming is Kalmarsund.

Ons bezoek aan Borgholm op Öland 
heeft meerdere verrassingen voor 
ons in petto. Allereerst vindt hier een 
jaarlijkse oldtimerrally plaats. Het 
Zweedse koningspaar neemt hieraan 
deel in een - stand verplicht immers - 
oude Volvo. De auto’s kunnen worden 
bewonderd en je kunt de monarch 
bijna aanraken.

Vrijdagavond is er vervolgens nog 
een onaangename verrassing. Bij een 
controle van de motoren heb ik ontdekt 
dat de V-snaar van de bakboordmotor 
beschadigd is. Het Steyr-netwerk is hier 
niet te bereiken, maar Stefan Jansson 
van de plaatselijke bootservice is op 
zondag om 9.00 uur (!!!) aan boord om 
de V-snaar te vervangen.

Onze volgende tussenstop is Kalmar 
in de gelijknamige Straat van Kalmar. 
Het paleispark en het marktplein met 
de Dom en de vele oude huizen zijn een 
bezienswaardigheid.
Hanö ligt in het noorden in de gelijk-
namige bocht. Het kleine eiland is een 
plek om van te dromen: een betoverend 
landschap, reeën en herten die absoluut 
niet schuw zijn en een gezellige haven.
Käseberga en het ‘Ales stenar’ zijn 
een must en erg in trek bij de Zweden. 
De viswinkel heeft alles wat het hart 
begeert. En het is te voet niet ver naar 
het grootste steenschip-grafmonu-
ment van Zweden.
Het voelt als het einde van ons avon-
tuur in Zweden want ook hier loopt het 
seizoen ten einde en het weer laat zich 
van zijn herfstachtige kant zien.

September 2021
Begin september maken we bij zonnig 
weer de mooie oversteek van Ystad 
naar Sassnitz op Rügen. Ons seizoen 
sluiten we af met een rondreis van 
vier weken om Rügen en langs de 
Duitse Oostzeekust met haar mooie 
badplaatsen.

We zeggen ‘tot ziens’ tegen Zweden 
want we zijn verliefd geworden op het 
land en de vriendelijke mensen. De 

Zweden zijn heel vriendelijk, open en 
hulpvaardig jegens ons geweest. De 
afwisseling tussen zee en binnenwate-
ren hebben we niet eerder zo ervaren. 
Vele bestemmingen vragen om nieuwe 
reizen naar dit land. Stockholm met 
zijn scherenkust en het Mälarmeer zijn 
redenen temeer om een reis naar het 
noorden te ondernemen.

Onze gedachten gaan soms terug naar 
de Maas. Daar begon voor ons een 
unieke reis die bepalend was voor ons 
leven. Op de gezamenlijke vaartoch-
ten met vele internationale eigenaars 
van een Linssen-jacht en bij Alexander 
Jonkers hebben we veel geleerd over de 
zeevaart en ons schip. Daarom hebben 
we vertrouwen in onszelf en onze 
‘Arche’ waardoor we dergelijke avontu-
ren kunnen beleven. We verheugen ons 
al op het volgende seizoen…

REISGEGEVENS: 
Schip Linssen Grand Sturdy 430 Sedan
Reisduur 5 maanden
Afstand 1.500 NM
Motoruren 280 uur
Generator 113 uur
Plotter 90 afzonderlijke routes
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MARINE SERVICE SCHULLER / BOAT EQUIPMENT WATERSPORT

“ WE HEBBEN KORTE LIJNEN 
MET LINSSEN EN KUNNEN 
ALTIJD SNEL SCHAKELEN.” 

De zachte ‘g’, die ontbreekt bij Erwin. Hoe komt een 
geboren Zoetermeerder in Maasbracht terecht? 
Erwin lacht: “Ik kwam vroeger vaak vakantie vieren 
in Limburg. Ik heb hier mijn vrouw Miranda leren 
kennen en ben toen eigenlijk blijven hangen. Na mijn 
militaire dienst kreeg ik in Maasbracht mijn eerste 
baan als dieselmonteur bij machinefabriek Maessen. 
Linssen Yachts huurde mij toen weleens in. Voordat 
ik zelf begon met Marine Service Schuller heb ik nog 
een paar jaar bij Linssen gewerkt als servicemon-
teur. Ik ken de motoren die zij in hun jachten toepas-
sen dus al wat langer dan vandaag.” 
  
Door heel Europa
Onder de naam Marine Service Schuller begon 
Erwin in 2004 als zelfstandig servicemonteur. Nu 
runt hij het bedrijf samen met zijn vrouw Miranda 
en heeft hij een hecht team van ervaren medewer-
kers om zich heen. Erwin: “Toen ik nog alleen was, 
had ik geen vaste bedrijfslocatie. Ik opereerde vanuit 
mijn servicebus. Ik heb heel Europa gezien, ook voor 
Linssen Yachts. Vanaf dag één dat ik voor mezelf 
begon, werk ik voor Linssen. Harry Linssen had in 
de wandelgangen iets opgevangen. Op mijn eerste 
werkdag zat ik bij hem op kantoor en kreeg ik mijn 
eerste opdrachten. Zo is het eigenlijk gaan rollen.” 

Toen zich in 2010 de kans voordeed om de water-
sportwinkel van Wim Houben in Maasbracht over 
te nemen, hoefde Erwin niet lang na te denken. 
Erwin: “Ik had gehoopt dat we met Boat Equipment 
Watersport en ons servicebedrijf op één locatie, 
iets meer rust zouden krijgen en minder onderweg 
zouden zijn. Dat laatste is inderdaad gelukt. Maar 
het werk is sindsdien alleen maar toegenomen. 

Marine Service Schuller is al jaren een 
officiële Linssen Service Partner. Het 
bedrijf is gevestigd aan de Kloosterstraat 
in Maasbracht, niet ver van de Linssen-
werf. Naast het servicebedrijf is op 
deze plek ook watersportwinkel Boat 
Equipment gevestigd. 

Eigenaar Erwin Schuller, zelf opgeleid 
als (diesel)monteur, heeft een lange 
geschiedenis met Linssen. Hij vertelt 
enthousiast over de samenwerking die 
volledig gebaseerd is op wederzijds 
vertrouwen: “We kennen elkaar heel erg 
goed. Soms lijkt het wel alsof we een 
externe afdeling van Linssen Yachts zijn.”     

PARTNER
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Maar klagen hoor je ons niet. We mogen Linssen 
Yachts alleen maar dankbaar zijn.” 

Linssen Service Partner
Voor Linssen Yachts is Marine Service Schuller één 
van de vaste partners die invulling geeft aan de 
aftersales service. Technische zaken die bij nieuwe 
jachten binnen de garantie vallen, worden door 
het team opgepakt en opgelost. Daarnaast zorgt 
Marine Service Schuller ook voor het inbouwklaar 
maken van alle motoren. Erwin: “We zijn officieel 
Volvo Penta dealer. Motoren voor nieuwe Linssen-
jachten komen bij ons binnen. Wij voeren dan een 
quality check uit en stellen de motoren samen op de 
manier zoals Linssen dat wil. Vervolgens brengen 
we ze naar Linssen, waar we ze klaarzetten voor de 
inbouw. Als het productieproces is doorlopen en een 
jacht te water wordt gelaten, stellen wij de motor in 
bedrijf.”  

Sinds corona is er een run op gebruikte jachten. Dat 
merkt Erwin ook in zijn dagelijkse praktijk. Met zijn 
collega’s is hij namelijk ook verantwoordelijk voor 
het verkoopklaar maken van gebruikte jachten uit 
de Linssen Collection. Erwin: “Voorheen maakten 
we zo’n jacht klaar voor de verkoop en dan ging het 
vervolgens de showroom in. Nu zijn deze jachten al 
verkocht voordat ze bij ons zijn geweest.”

Kwaliteitseisen
Hoe is dat in de praktijk, Service Partner zijn van 
Linssen Yachts? Erwin: “De buitenwereld denkt wel 
eens dat dit ‘lekker makkelijk’ is, want je krijgt auto-
matisch opdrachten binnen. Dat is natuurlijk ook 
zo. Maar vergeet niet dat bij Linssen Yachts de lat 
bijzonder hoog ligt. Ik werk ook wel eens voor andere 
merken, maar de productkwaliteit, het niveau van 
afwerking en de aftersales service van Linssen zijn 
ongeëvenaard. Het zijn niet de eerste de beste jach-
ten en Linssen-klanten zijn veeleisend. Maar van 
die uitdaging houden wij. Wij leveren de kwaliteit die 
Linssen vraagt en dat wordt gewaardeerd.” 
 
Vraagbaak 
In de loop der jaren heeft Marine Service Schuller 
veel technische kennis opgebouwd. “We zitten heel 
dicht op Linssen Yachts”, zegt Erwin. “Dat is natuur-
lijk een groot voordeel. Ook voor servicedealers 
en charterbedrijven die voor Linssen werken zijn 
we een technische vraagbaak. We gaan natuurlijk 
mee in de technische keuzes die Linssen maakt. 

Zoals recent het besluit om voor bepaalde Linssen-
modellen (vanaf de 12,85 m jachten) over te stappen 
van Volvo Penta op Mercury motoren. Ook vanuit 
Linssen worden we daarover goed up-to-date 
gehouden. De eerste Mercury-trainingen staan al 
op de planning.” 
   
Diesel of elektrisch?
Tijdens het gesprek komt het ook op de toekomst 
van dieselmotoren in plezierjachten. Erwin Schuller 
volgt de ontwikkelingen op de voet. Erwin: “Op elke 
cursus die ik volg gaat het wel over elektrisch varen. 
Ik verkoop in mijn watersportwinkel regelmatig 
elektrische buitenboordmotoren, maar volledig 
elektrische motoren voor jachten dat zie ik eerlijk 
gezegd nog niet gebeuren. Daarvoor moeten nog 
heel wat problemen opgelost worden. Het laden 
bijvoorbeeld. Dat gaat te veel tijd kosten en boven-
dien betaal je voor stroom in jachthavens vaak drie 
keer de normale prijs. In de beroepsvaart zie je wel 
dat elektrisch en vooral hybride varen een vlucht 
neemt. De havendienst in Antwerpen vaart bijvoor-
beeld al 100% elektrisch. Dat zijn mooie ontwikkelin-
gen. Dieselmotoren voor jachten worden trouwens 
wel steeds schoner door het gebruik van katalysa-
toren en naverbranders.” 

Boat Equipment Watersport
Van wc-rol tot elektrische step en van zeeppompje 
tot sloep. Het assortiment dat je bij Boat Equipment 
Watersport aantreft is enorm breed. In de winkel 
zijn ook veel Linssen-gerelateerde producten te 
vinden. Erwin: “Iedere watersportliefhebber kan bij 
ons terecht en vindt 9 van de 10 keer ook waarnaar 
hij op zoek is. En is een product niet op voorraad of 
zelfs niet meer leverbaar, dan proberen we toch tot 
een oplossing te komen. 
We hebben een groot netwerk van leveranciers 
opgebouwd en kunnen zelfs voor oudere model-
reeksen van Linssen vaak nog onderdelen krijgen. 
We zijn er trouwens niet alleen voor particulieren, 
maar ook voor collega-bedrijven in de maritieme 
branche.” 

Wilt u meer weten over de diensten van Marine Service 
Schuller? Of bent u benieuwd of Boat Equipment 
Watersport het product dat u zoekt kan leveren? Kijk 
dan op  www.boatequipment.nl.   

“We kennen 
elkaar heel erg 
goed. Soms lijkt 
het wel alsof 
we een externe 
afdeling van 
Linssen Yachts 
zijn.”
Erwin Schuller
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PETER WEIDNER

“ VAREN OP DE RIJN IS NIET 
SPANNENDER DAN RIJDEN MET 
EEN CARAVAN OP DE SNELWEG.”

Peter Weidner uit Mannheim vaart al meer dan 30 jaar. In 2013 kocht hij samen met 
zijn vrouw Sabine een Linssen Grand Sturdy 40.9 Sedan. Het is hun tweede huis 
geworden, waarmee ze uitgebreide vaartochten maken over de Franse kanalen en 
andere waterwegen in Europa. Als ervaringsdeskundige vertelt Peter waarom varen 
op de Rijn niet gevaarlijker of uitdagender is dan varen op andere rivieren. Dit in 
tegenstelling tot wat veel pleziervaarders onterecht denken. Peter: “Bereid je goed 
voor en houd rekening met de aanwezige beroepsvaart, dan kan er niks gebeuren.” 

Peter werkte lange tijd bij een Duitse bank, zijn 
vrouw was fysiotherapeute. In 2010 begonnen ze 
in Mannheim een delicatessenzaak met producten 
uit Zuid-Frankrijk, en in het bijzonder uit de Franse 
Provence. Door de beperkingen van Corona besloten 
ze na tien jaar de zaak echter te sluiten. Sindsdien 
zijn ze nog meer gaan varen met hun Linssen-jacht. 
Peter lacht: “We zijn nog niet gepensioneerd, maar 
oefenen er wel al voor.” 

Gereedschapswagen
Over de aanschaf van hun 40.9 sedan heeft Peter 
nog een leuke anekdote: “Onze eerste ervaring met 
een Linssen deden we tijdens een vaarvakantie op 
in Zeeland. We hadden daar een jacht gecharterd 
via Linssen Boating Holidays. Dat beviel zo goed dat 
we op de terugweg zijn gestopt bij Linssen Yachts 
in Maasbracht. Ed Cuijpers heeft ons destijds heel 
goed geadviseerd. Hij liep met ons de productiehal 
in een liet ons een 40.9 Sedan zien die in aanbouw 
was. We kozen voor dit model omdat het aan al 
onze wensen voldeed. Mijn schoonvader was ook 
met ons mee. Hij hoefde het schip niet te zien, maar 
wel de eerste de beste gereedschapswagen in de 
productiehal. Toen hij een lade opentrok en zag dat Blauw bord bij beroepsvaart
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het gereedschap netjes en strak was geordend zei 
hij: hier kun je met een gerust hart een jacht kopen.” 

De Rijn is een autobaan 
Over varen op de Rijn zou Peter met zijn jarenlange 
ervaring haast een boek kunnen schrijven. Ook hij 
spreekt regelmatig jachteigenaren die huiverig zijn 
om deze drukbevaren rivier op te gaan. Terwijl varen 
op de Rijn in Peter’s ogen niet gevaarlijker is dan 
varen op andere rivieren. Peter: “Natuurlijk wordt 
de Rijn intensief gebruikt door de beroepsvaart en 
dat schrikt pleziervaarders af. Maar als iemand zich 
afvraagt of hij met zijn langzame waterverplaatser 
op de Rijn kan varen, stel ik altijd een wedervraag: 
kun je met een auto met caravan op de snelweg 
rijden? Op de Rijn ben jij degene die langzaam vaart 
en door de beroepsvaart wordt ingehaald. Dat is de 
situatie die je moet accepteren. Precies zoals je op de 
snelweg met je caravan door vrachtwagens wordt 

Varen op de Rijn? Zo ben je 
goed voorbereid  
• Bestudeer vooraf je vaarroute en 

belangrijke informatie over o.a. 
havens, sluizen en waterstanden.

• Zorg dat je beschikt over de juiste 
handboeken en vaarkaarten. En 
natuurlijk over de benodigde vaarpa-
pieren.

• Onthoud of noteer de betekenis van 
speciale boeien zoals vaarwegsplit-
singen.

• Houd altijd rechts aan en let op de 
blauwe borden op de beroepsvaart. 
Dit bord geeft aan dat de schepen 
elkaar stuurboord op stuurboord pas-
seren. Als pleziervaarder hoeft u zich 
niet aan deze borden te houden, maar 
het is echter beter dit wel te doen.

• Maak je anker klaar.

• Vaar niet ’s nachts of bij slecht zicht.

• Onderschat de snelheid van de 
beroepsvaart niet. Stroomafwaarts 
halen binnenvaartschepen snelhe-
den van 20 tot 25 kilometer per uur. 
Stroomopwaarts van 15 tot 20 kilo-
meter per uur.

• Blijf achter een binnenvaartschip 
varen, dan weet je zeker dat je niet in 
de problemen komt. Houd wel vol-
doende afstand (minimaal 10 meter). 
Zo wen je het beste aan de Rijn.

• Heb je marifoon aan boord en ben je 
in het bezit van marifooncertificaat, 
luister dan mee op kanaal 10. 

• Vaar niet stroomopwaarts bij hoge 
waterstanden (Hochwassermarke 
I). De stroming van de Rijn is dan op 
sommige plaatsen te sterk. 

• Volg het laatste vaarnieuws op www.
elwis.de. 

Aankomst in Keulen
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ingehaald. Bovendien rij je met je caravan ook niet 
kriskras over de weg. Je blijft zoveel mogelijk rechts 
rijden. Op de Rijn is het niet anders. En ontstaat er 
een file, dan rij je op de snelweg automatisch lang-
zamer. Ook op de Rijn pas je je dan aan.”        

Stroomafwaarts of stroomopwaarts
Als je stroomafwaarts van Basel naar Rotterdam 
vaart, dan gaat het allemaal wat sneller en kun je 
redelijk mee met de beroepsvaart. Peter: “Gemiddeld 
vaar je dan met 15 km/h. Stroomopwaarts is het 
een ander verhaal. Stel dat de Rijn stroomt met een 
snelheid van 5 km per uur en je zelf 10 km per uur 
vaart. In werkelijkheid ga je dan met een snelheid 
van 5 km vooruit. Dat geeft pleziervaarders vaak 
een onrustig gevoel, omdat de beroepsvaart met 
snelheden van wel 20 km voorbijkomt. Mijn advies: 
blijf gewoon rustig en houd rechts aan als je wordt 
ingehaald. Of nog beter... je plant de vakantie als een 
rondreis, zodat je stroomafwaarts over de Rijn weer 
naar huis kunt reizen.”  

Aanzuigende werking
Laat je vooral niet afschrikken door verhalen dat er 
hoge golven ontstaan op de Rijn. Peter: “Dat je jacht 
gaat schommelen, dat sluit je niet uit. Dat is ook de 
charme van het varen. Misschien is het goed om 
bepaalde zaken die niet om mogen vallen, even op 
te bergen voordat je de Rijn opgaat. Maar er komen 
echt geen golven van 5 meter hoog. De stroming 
kan wel krachtig zijn. Door die stroming ontstaat 
een aanzuigende werking. Als je dan te dicht op een 
binnenvaartschip zit, word je meegezogen. Houd 

daarom altijd minimaal 10 meter afstand. Als je 
altijd rechts langs de betonning vaart, gebeurt er 
helemaal niets.”   

Vaarbewijs 
Nog een belangrijke tip van Peter: zorg dat je de 
juiste papieren bij je hebt als je op de Rijn vaart. 
Peter: “Voor boten vanaf 5 pk en tot 15 meter geldt 
in Duitsland dat je een Sportboot Führerschein 
Binnen moet hebben. Is je jacht langer dan 15 meter 
(tot 25 meter), dan moet je om te mogen varen 
op de Rijn in het bezit zijn van een Sport Patent. 
De waterpolitie controleert daar streng op. Kun je 
niet de juiste papieren laten zien, dan ligt je jacht 
snel aan de ketting. Voor buitenlandse vaartuigen 
geldt verder nog dat ze een BTW-verklaring bij zich 
moeten hebben.” 

Geef de beroepsvaart de ruimte
Varen op de Rijn valt of staat met een goede voor-
bereiding. Van Mannheim naar Keulen vaar je 
bijvoorbeeld niet zo maar weg. De vergelijking met 
autorijden gaat ook hier weer op. Peter: “Als je op 
vakantie gaat, heb je waarschijnlijk ook een check-
list met punten die je naloopt voor vertrek. Nog 
een ander punt van voorbereiding, of beter gezegd 
bewustwording, is het volgende: accepteer de 
beroepsvaart en geef ze de ruimte. Zij werken onder 
tijdsdruk en hebben misschien stress om van A naar 
B te komen. Wij als pleziervaarders hebben alle tijd.”

Burcht Rheinstein

De Rheingau
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Heel veel mogelijk
Zelfs zonder alle bezienswaardigheden die je onder-
weg tegenkomt, is de Rijn een vaartocht meer dan 
waard. Over een totale lengte van 900 kilometer is 
de variatie in landschap enorm. Het ene moment 
vaar je langs een industriegebied, het andere 
moment passeer je een stad of kijk je uit op wijn-
bergen of ongerepte natuur. Peter: “De Rijn biedt 
heel veel mogelijkheden. Mijn vrouw en ik vinden 
de rondreizen altijd erg interessant. We wonen in 
Mannheim en varen van daaruit stroomafwaarts 
naar Koblenz, buigen dan af naar de Moezel en 
hebben dan verschillende opties om door Frankrijk 
weer naar de Rijn terug te keren en stroomafwaarts 
naar huis te varen. Maar ook de tochten langs de 
Bovenrijn (van Bazel naar Bingen) of de Middenrijn 
(van Bingen naar Bonn) zijn landschappelijk gezien 
zeer indrukwekkend. Vooral in het gebied van 
Iffezheim tot Bingen zijn er veel zijtakken van de 
Oude Rijn die uitnodigen om voor anker te gaan en te 
zwemmen. De clubs daar liggen midden in de natuur. 
Wij kunnen deze en andere routes aan iedereen van 
harte aanbevelen.”  

Mooie vaarroutes en rondreizen over de Rijn  
Vaarroutes
• Bij Mulhouse richting het Rhône-Rijn-kanaal en de Middellandse Zee. 

• Bij Straatsburg het Marne-Rijn-kanaal op richting Frankrijk, België en 
Nederland.

• Bij Mannheim de Neckar op richting Stuttgart en daarna Plochingen.

• Bij Mainz de Main op richting de Zwarte Zee, en via Turkije, Grieken-
land, Italië en Frankrijk de Rhône op en weer terug.

• Bij Koblenz de Moezel op richting Frankrijk, België en Nederland.

• Bij Duisburg het Rijn-Herne-kanaal op richting Berlijn, Hamburg, Bre-
men, Oostzee en de Noordzee

• Bij Nijmegen het Maas-Waalkanaal op richting België en Frankrijk en 
Duitsland. 

• Bij Tiel het Amsterdam-Rijnkanaal op richting Amsterdam.

Rondreizen

• Maas, Marne-Rijnkanaal, Moezel. Vervolgens na Koblenz de Rijn op en 
weer terug, óf  richting Straatsburg de Rijn op en weer terug. 

• Rijn tot Mulhouse, het Rhône-Rijnkanaal op richting de Saône, vervol-
gens de Rhône op richting Marseille of Bordeaux

• Rijn tot Koblenz, daar de Moezel op, vervolgens via het Canal des 
Vosges, de Saône en het Rhône-Rijn-kanaal de Rijn op.

• Bij Mainz de Main op, en via het Main-Donaukanaal, de Zwarte Zee, de 
Bosporus, Griekenland, Italië en Frankrijk bij Marseille de Rhône op en 
noordwaarts richting Duitsland, Nederland of België.

Burcht Gutenfels

Deutsches Eck
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ONZE MENSEN

Door doorstroming mensen 
binnenboord houden
Ruim 25 jaar geleden werd Thijs door 
een vriend getipt dat Linssen Yachts 
een administratief medewerker zocht. 
“Ik werd aangenomen en ben er nooit 
meer weggegaan. Mijn vriend trou-
wens wel. Hij ging; ik bleef. Zo gaat dat. 
Ik hield me in het begin bezig met de 
urenadministratie en de boekhouding. 
Op een gegeven moment kwam daar 
ook nog de salarisadministratie bij. Het 
was een groeiproces. Dat is zo fijn bij 
Linssen Yachts. Ze geven mij en ook 
al mijn collega’s de ruimte. Wij kijken 
altijd bij een vacature of iemand van 
binnen het bedrijf daarvoor geschikt is 
en of die persoon hiervoor openstaat. 
Zo is de cultuur binnen ons bedrijf. Ik 
ben ervan overtuigd dat je op deze 
manier mensen binnenboord houdt. O 
zo belangrijk en zéker in deze tijd van 
krapte op de arbeidsmarkt. En als het 
goed uitpakt – en dat doet het in de 
meeste gevallen – zorgt het voor grote 
betrokkenheid. ” 

Met goed communiceren kom ik al 
heel ver
Toen de vorige HR-manager afscheid 
nam, werd Thijs gevraagd of hij iets 
voelde voor die functie. Zeker omdat 
hij veel ervaring had in het omgaan 
met mensen vanuit de voetballerij. 

Als een vis in het water. Zo voelt Thijs Moonen (52) uit Nederweert zich bij 
Linssen Yachts. Niet voor niets dus dat hij afgelopen april zijn 25-jarig jubile-
um vierde. Werken in de techniek is niet weggelegd voor hem, maar gelukkig 
is hij HR-manager (oftewel hoofd P&O). Een functie waarbij je niet technisch 
hoeft te zijn. Thijs zorgt er dan ook met heel andere skills voor dat op het ge-
bied van personeel en boekhouding alles op rolletjes loopt.

Geen dag is hetzelfde. 
Alles wat zich voordoet 

op de werkvloer 
rondom personeel en 
salarissen, krijgt Thijs 

op zijn bordje.

THIJS ZORGT ERVOOR DAT 
HR OP ROLLETJES LOOPT

Hij vond het wel een uitdaging en zei 
ja. “Mijn baan is heel veelzijdig door 
de verschillende facetten. En eerlijk 
gezegd vind ik het niet zo spannend. 
Met goed communiceren kom ik al heel 
ver. Aangevuld met mijn levenservaring 
en de kennis die ik vergaard heb tijdens 
opleidingen en trainingen is dit de 
perfecte job voor mij. Het is natuurlijk 
wel van belang dat ik de wet- en regel-
geving ken. En Nederland heeft daar 
nogal wat van. Hiervoor volg ik dan ook 
geregeld bijscholingen en cursussen.”

Feeling houden met het bedrijf en 
mijn collega’s
Geen dag is hetzelfde. Alles wat zich 
voordoet op de werkvloer rondom 
personeel en salarissen, krijgt Thijs op 
zijn bordje. Van salarisverwerking tot 
subsidieaanvragen, van functieprofie-
len onder de loep nemen tot het inrich-
ten van een nieuw HR-systeem en van 
sollicitatiegesprekken tot uitstroomge-
sprekken. “Alles komt voorbij. Ik vind het 
contact met mensen fijn. Ik wil gewoon 
graag mensen om me heen hebben. En 
feeling houden met het bedrijf en mijn 
collega’s. Ik ben niet voor niets een van 
de weinigen in het bedrijf die echt ieder-
een kent. Daarbij komt nog dat door de 
onvoorspelbaarheid – je weet nooit 
wat zich voordoet – het ook een zeer 
interessante baan is.”

Thijs runt de HR-afdeling alleen
Bij een bedrijf met 110 medewerkers 
denk je al gauw dat er een HR-team 
aan het werk is. Maar niets is minder 
waar. Thijs runt zijn afdeling helemaal 
alleen. “Natuurlijk sta ik wel in nauw 
contact met mijn leidinggevende 
Mariëlle en de leidinggevenden van de 
diverse afdelingen. En zit ik op kantoor 
samen met de financiële administratie. 
Daarnaast spar ik regelmatig met onze 
directeur Ed Houben, die in het kantoor 
naast ons zit.”
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MEDEWERKER AAN HET WOORD 

De kracht van Linssen Yachts
Dat Thijs het naar zijn zin heeft bij 
Linssen Yachts blijkt alleen al uit zijn 
vele dienstjaren. Je blijft niet ergens 
25 jaar werken als het je niet bevalt. 
“Het is heel leuk hier en er is een goede 
sfeer. Dat komt ook doordat een fami-
liebedrijf een bepaald type medewerker 
aantrekt. Een die loyaal, betrokken en 
trots is. En die het allerbeste voor heeft 
met het bedrijf. Dat is de cultuur waar ik 
me bij thuis voel. En velen met mij. Bijna 
iedereen kent elkaar. Ook ons manage-
mentteam kent alle medewerkers. In 
die sfeer werken wij met elkaar in een 
platte organisatie. De lange dienstver-
banden komen daarom niet uit de lucht 
vallen. Dit alles samen is de kracht van 
Linssen Yachts.”

Medewerkers vitaal naar hun 
pensioen loodsen
In een bedrijf als Linssen Yachts met 
veel medewerkers die hier hun pensi-
oengerechtigde leeftijd halen, is vitaal 
blijven ook een dingetje. “Ik word er 
blij van als iedereen met plezier werkt 
en gezond is. Waar ik kan, help ik mijn 
collega’s om dit voor elkaar te krijgen. 
En ja, als je langer ergens werkt en al 
wat ouder bent, komen vroeg of laat 
kwaaltjes om de hoek kijken. Wij zijn 
volop bezig onze trouwe medewerkers 
vitaal naar hun pensioen te loodsen. 

Je blijft niet ergens 
25 jaar werken als 
het je niet bevalt.

Want – eerlijk is eerlijk – een aantal 
hebben niet het lichtste beroep van de 
wereld. Oudere medewerkers probe-
ren we daarom zoveel mogelijk lich-
tere werkzaamheden te geven. Ook 
worden werkplekken zo ergonomisch 
mogelijk ingericht met liften en verstel-
bare werktafels. Sowieso proberen wij 
onze medewerkers de best mogelijke 
gereedschappen te geven en een zo 
veilig mogelijke werkplek te bieden.” 

Mooie werkomgeving
Ik ben hier 25 jaar geleden binnenge-
komen. Min of meer per toeval. Het is 
een fantastisch bedrijf om te werken 
en iedere keer als ik de jachten in de 
showroom bekijk, denk ik weer: wat is 
het fijn om zo’n mooie werkomgeving 
te hebben.” 

Op zoek naar nieuwe 
uitdagingen
Thijs is gestopt met zijn trainers-
carrière in het voetbal en gaat 
nu meer tijd maken voor zijn 
vrouw Nicole en zijn drie kinde-
ren Kyra (21), Senna (19) en Yentl 
(12). “Ik heb jarenlang naast mijn 
werk bij Linssen Yachts clubs 
getraind, waaronder Fortuna 
Sittard. En tot voor kort was ik 
trainer bij amateurclub R.K.V.V. 
Haelen. Na zoveel drukke jaren 
vind ik het nu wel mooi geweest. 
Ik heb eindelijk meer vrije tijd en 
daarnaast ga ik ook op zoek naar 
nieuwe uitdagingen.” 
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LINSSEN 55 SL AC 
VARIOTOP®
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LINSSEN 55 SL AC VARIOTOP®

In de vorige uitgave van ons magazine konden we het nieuwste 
Linssen-jacht met de unieke Linssen-Variotop® al aankondigen: de 
Linssen 55 SL AC Variotop®. In de krachtige Haven Grey-kleurstelling 
met het Linssen ‘Bow-up’-design vormt dit jacht een imponerende 
verschijning. Tijdens de Hiswa te Water (31/8-4/9) trok ze dan ook 
veel belangstelling.
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Linssen Variotop®-stuursalon
De Linssen-Variotop® is meer dan 
alleen maar een ‘cabrioletkap’: het is 
een integraal concept voor de stuur-
salon. Variotop® staat voor een unieke 
beleving. Varen is contact maken met 
de elementen. En het liefst dan met 
prettige elementen, zoals zon en wind. 
Bij warm weer is het kleinste zuchtje 
wind al een verademing. Heeft u de 
cabrioletkap geopend en wilt u even 
uitwaaien? De stuurbank voor twee 
personen is elektrisch in hoogte en 
diepte verstelbaar. Brengt u de bank 
omhoog, dan zit u met uw hoofd lekker 
in de wind. Bovendien heeft u zo een 
perfect zicht op het water. Voor extra 
afkoeling is een compacte wetbar met 
fonteintje en koelkast altijd binnen 
handbereik.

Buiten- of binnenruimte
De stuursalon van iedere Linssen-
Variotop® is een hoogwaardig afge-
werkte ruimte waarin het u aan niets 
ontbreekt. Hier neemt u plaats achter 
de compleet uitgeruste luxe stuur-
stand met eromheen al het benodigde 
instrumentarium. Met één druk op de 
knop kan de Variotop®-kap volledig 
worden geopend en teruggevouwen. 
Door de combinatie van open stuur-
salon met het achterdek ontstaat zo 
een imposante buitenruimte. Binnen 
enkele tellen bestuurt u uw Variotop®-
jacht vanaf een heuse ‘flybridge’. Door 
de kap weer te sluiten creëert u een 
comfortabele extra binnenruimte met 
veel privacy. 

Open en tóch winddicht
De deuren van het stuurhuis vormen 
een belangrijk onderdeel van het 
Variotop®-concept. In het voorjaar, 
als de zon schijnt maar de tempera-
tuur nog wel iets hoger zou mogen 
zijn, kunt u toch varen met open kap. 
Door de deuren gesloten te houden, zit 
u niet in de wind, maar wel in de zon. 
Wordt het langzaamaan warmer, dan 
opent u de deuren en kan de wind zijn 

UITGELICHT
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LINSSEN 55 SL AC VARIOTOP®
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verfrissende werk doen in het stuur-
huis. 

Bimini: niet de zon, wel de wind
U kunt de Variotop®-cabrioletkap 
ook gebruiken als een volwaardige 
bimini-top. Staat de zon hoog aan de 
hemel en lopen de temperaturen op? 
Dan is deze functie zeer aangenaam. 
In de bimini-stand wordt de kap een 
klein stukje geopend. Daardoor heeft 
u een zonnedak boven uw hoofd, 
terwijl de wind gewoon onder de kap 
door kan. Precies wat u nodig heeft 
bij steeds warmer wordende West-
Europese zomers.

Neerklapbare beugel
De standaard kruiphoogte van de 
55 SL AC Variotop® is ± 4,20 meter. 
De meeste grotere rivieren en kana-
len vormen hiermee geen probleem. 
Komt u op de kleinere wateren ook 
wel eens lage bruggen tegen op uw 
vaartochten? Of misschien bruggen 
die niet of slechts beperkt open gaan? 
Dan is de kans groot dat u met de 55 

UITGELICHT
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LINSSEN 55 SL AC VARIOTOP®

SPECIFICATIES
Linssen 55 SL AC Variotop®
GEWICHT/WATERVERPLAATSING:  ± 30.000  kg / ± 30 m³
LOA X BREEDTE OVER ALLES X DIEPGANG:  ± 16,50 x 4,85 x 1,29 m
KRUIPHOOGTE MET GESTREKEN MAST TOT  
BOVENZIJDE VARIOTOP®-BEUGEL: ± 4,20 m
MINIMALE KRUIPHOOGTE:  ± 3,45 m
STAHOOGTE VK/SALON/AK/STUURHUIS:  ± 2,00/2,00/2,00/2,00 m
CE-CLASSIFICATIE:  B (zee)
MOTORISERING: 2x 4 cil. Mercury MD2.0L,   
  2x 112 kW (150 PK), 3.000 rpm
  ZF 45-H / 3,031:1, Dynamo: 2x 110A-12V
TANKINHOUD DIESEL:  ± 2x 1.185 ltr
TANKINHOUD WATER:  ± 960 ltr

SL AC Variotop® hier toch kunt varen. 
Door het doordachte concept van de 
Variotop®, waarbij de beugel waarin 
de Variotop®-kap bij het openen 
verdwijnt, kan worden neergeklapt, 
wordt de doorvaarhoogte verkleind 
tot ± 3,45 meter en worden uw vaar-
mogelijkheden aanzienlijk vergroot.

Naast deze Linssen 55 SL AC 
Variotop® is de Variotop® lever-
baar op de top-jachten uit de 
Grand Sturdy-serie: De Grand 
Sturdy 450, 480 en 500. Hebben 
wij uw interesse gewekt? Neem 
dan contact op met uw lokale 
vertegenwoordiger of met de 
werf in Maasbracht.
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KENT U AL ONZE VARIOTOPS® AL? 
Niets zo veranderlijk als het weer. Zeker in ons eigen 
kikkerlandje. Zon, regen, wolkenluchten. Ze wisselen 
elkaar sneller af dan we soms zouden willen. Om die 
wisselvalligheden en schommelingen op een pret-
tige manier het hoofd te bieden, hebben we ooit ons 
Variotop®-stuurhuisconcept ontwikkeld. Variëren 
om je aan te kunnen passen aan de elementen, die 
gedachte zit erachter. Met de komst van de nieuwe 
Linssen 55 SL AC Variotop® is dit het perfecte moment 
om nog eens in te zoomen op deze cabrioletkap, die 
veel meer is dan alleen een kap.

Een Linssen met een Variotop® maakt u als vaarlief-
hebber op-en-top weerflexibel. Schijnt de zon, dan 
heeft u de behoefte om buiten te zijn en te genie-
ten. Regent het, dan duikt u het liefst weg en zoekt 
u beschutting. Bovendien: bij slecht weer wordt het 
vaak ook kouder. Dan wilt u niet alleen een dak boven 
uw hoofd, maar bij voorkeur een goed geïsoleerd dak. 
Ons Variotop®-stuurhuisconcept bevat vier variabelen 

die u naar uw hand kunt zetten om verkoeling en/of 
warmte in het stuurhuis te  creëren. Deze vier varia-
belen zijn: de Variotop®-cabrioletkap, de in hoogte 
verstelbare stuurbank, de deuren en de bimini-functie.

Meer dan een kap
Linssen-eigenaren hoeven wij hier natuurlijk niets 
meer uit te leggen. Maar mensen die ons niet zo goed 
kennen, hebben nog vaak geen volledig beeld van ons 
Variotop®-stuurhuisconcept. Ze zien Variotop® enkel 
als benaming voor de kap, terwijl het een integraal 
concept is voor de stuursalon. Variotop® staat voor 
de complete ruimte, de inrichting van de salon en de 
stuurstand. Natuurlijk is de cabrioletkap sterk beeld-
bepalend, maar dat is slechts één onderdeel van het 
geheel.

Grand Sturdy 450 AC Variotop®
Afmetingen: ± 13,75 x 4,65 x 1,20 m
Min. doorvaarthoogte: ± 3,49 m 
Motorisering: 2x Mercury Diesel 115 pk

Grand Sturdy 500 AC Variotop®
Afmetingen: ± 16,45 x 4,88 x 1,29 m 
Min. doorvaarthoogte: ± 3,49 m 
Motorisering: 2x Mercury Diesel 150 pk

Grand Sturdy 480 AC Variotop®
Afmetingen: ± 14,95 x 4,65 x 1,20 m 
Min. doorvaarthoogte: ± 3,44 m 
Motorisering: 2x Mercury Diesel 115 pk

Linssen 55 SL AC Variotop®
Afmetingen: ± 16,45 x 4,88 x 1,29 m 
Min. doorvaarthoogte: ± 3,49 m 
Motorisering: 2x Mercury Diesel 150 pk

Onze Variotop®-jachten:

Bekijk de films van onze 
Variotop®-jachten op Youtube
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Wilt u volgend seizoen al varen met een Linssen Variotop®?

Dan kunt u ook kiezen uit deze jong gebruikte jachten:

Grand Sturdy 450 AC Variotop® 
• Bouwjaar 2020
• Afmetingen 13,75 x 4,65 x 1,20 m
• Motor 2x Volvo Penta D3-110 (110 HP)
• Motoruren 350

Grand Sturdy 480 AC Variotop®
• Bouwjaar 2021
• Afmetingen 14,95 x 4,65 x 1,20 m
• Motor 2x Volvo Penta D3-110 (110 HP)
• Motoruren 110

Grand Sturdy 500 AC Variotop®
• Bouwjaar 2020
• Afmetingen 16,45 x 4,88 x 1,29 m
• Motor 2x Volvo Penta D3-150 (150 HP)
• Motoruren 640
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Bij ons kunt u luxe, zeer compleet 
uitgeruste Linssen-jachten huren 
voor een heerlijke vaarvakantie. 
Al onze luxe Linssen-jachten zijn 
standaard voorzien van opgemaakte 
bedden, handdoeken, Nespresso-
koffiemachine, luxe toiletartikelen 
en nog veel meer, om u en uw crew 
een onbezorgde vaarvakantie te laten 
beleven.

Onze vloot ligt in de mooiste haven van Zeeland, 
“Delta Marina” aan het Veerse meer.
Dé ideale vertrekhaven voor een mooie vaarva-
kantie. Dit mooie heldere rustige vaarwater van 
23 km lang met z’n vele eilandjes waar u gratis 
kunt afmeren en eventueel overnachten spreekt 
vele watersporters aan. De ervaren waterspor-
ters kiezen voor de avontuurlijke Oosterschelde, 
waar ze na een korte sluispassage binnen 45 
minuten zijn. Of wilt u meer ontdekken?
Wij helpen u graag op weg met vaarroutes en 
adviezen.

Maak u vaarvakantie compleet en boek bij uw 
Linssen jacht een SUP.
Een leuke, sportieve water activiteit om vanaf 
uw Linssen-jacht te beleven. Probeer het, en ga 
deze uitdaging aan! 

Tot ziens in onze haven!

Hartelijk welkom bij Waterfront 
Jachtcharter in Zeeland!

Team Waterfront Jachtcharter
Veerdam5, 
NL-4464 NV, Kortgene
Tel. +31 (0) 111672890
info@jachtcharter.com
www.jachtcharter.com

LINSSEN BOATING HOLIDAYS® NIEUWS

  MAGAZINE   OKTOBER 2022   MAGAZINE   OKTOBER 2022 

40

mailto:info@jachtcharter.com
http://www.jachtcharter.com


Vanaf 1 april 2023 zal Aqua Libra Yachtcharter een tweede basis 
openen in de Belgische havenstad Antwerpen. Zij zullen hiervoor 
samenwerken met het “Antwerp Nautical Center”, gelegen aan de 
Oostkaai in het Asiadok. 

Het Asiadok ligt in de directe omgeving 
van het bekende Willemdok, het MAS 
museum, het schipperskwartier en op 
wandelafstand van het centrum van de 
stad Antwerpen. 
Vanuit deze basis zijn er diverse prach-
tige routes, zowel richting België als 
Nederland. Aangezien de meeste vaar-
routes in deze regio door de haven van 
Antwerpen lopen, is het wél noodzake-
lijk in het bezit te zijn van een vaarbe-
wijs en een marifooncertificaat als men 
een schip wil huren vanuit deze nieuwe 
basis. 

Voor de allerlaatste informatie over 
Aqua Libra Antwerpen, de beschikbare 
Linssen-jachten alsook de vaarroutes 
verwijzen wij naar de website van Aqua 
Libra Yachtcharter: www.aqua-libra.be. 
Voor deze basis is Aqua Libra op zoek 
naar partner-investeerders. Neem voor 
meer informatie over de mogelijkhe-
den contact op met Luc Vanthoor via  
linssen.sales@aqua-libra.be of telefo-
nisch via +32 477 436 604 
Wie zich inschrijft op de nieuwsbrief 
via de website wordt door Aqua Libra 
graag op de hoogte gehouden van de 
laatste ontwikkelingen..  

Tweede basis voor Aqua Libra 
Yachtcharter in Antwerpen. 

Aqua Libra
Arlette Casters & Luc Vanthoor
Asiadok-Oostkaai, 
B-2030 Antwerpen 
Tel. +32 (0) 471 476 761 / 
+32 (0) 477 436 604
info@aqua-libra.be 
www.aqua-libra.be

LINSSEN BOATING HOLIDAYS® NIEUWS
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De Dender

DE OPENING VAN 
HET SEIZOEN 
IS ALTIJD EEN 
AVONTUUR
HET BEGON ALLEMAAL MET EEN VERLANGEN...
Wij wonen in België aan de Dender, dicht bij de pittoreske sluis 
Denderbelle. Regelmatig wandelen we daaraan voorbij. We zien 
er vooral vrachtschepen passeren. Niet al te grote, want de sluis 
is maar 70 meter lang. Sommige schepen komen er zo vaak dat 
we ze al bij naam kennen. We hebben zelfs al de gelegenheid 
gehad om met sommige schippers te praten tijdens het schutten. 
Deze gezelligheid maakt dat we al snel Sluis Denderbelle als 
“onze” sluis beschouwen. Het verlangen groeide om precies deze 
sluis ooit zelf eens ‘te nemen’. En zo begon dus het plannen van 
deze trip.

Sinds 2018, nog voor Corona, werden 
we besmet door het Linssen-virus. Al 
enkele jaren varen we met de mooie 
boten van Aqua Libra. Niet enkel de 
perfecte staat van de boten, maar ook 
het grote aanbod, en vooral de onge-
kende service van Luc en Arlette (de 
eigenaren van Aqua Libra), maken dat 
we daar onze stek gevonden hebben. 
Alhoewel de eerste kennismaking met 
varen in de zomer was, hebben we er 
met de tijd een sport van gemaakt om 

elk jaar het seizoen te openen vanuit 
Kinrooi.

Normaliter huren we een Linssen voor 
een week. Eén week is echter niet 
genoeg om vanuit Kinrooi naar de sluis 
in Denderbelle te varen en terug, zeker 
niet als je ook een portie ‘onvoorzien’ wil 
inbouwen. Nu, als we dan toch plannen 
om deze keer een Linssen voor twee 
weken te huren, dan wordt al gauw 
duidelijk dat we ook andere dingen van 

REISVERHAAL

Familie De Ruytter heeft deze tocht 
gemaakt op de Grand Sturdy 40.0 AC 

“Amalie”, die ze huurden bij LBH-partner 
Aqua Libra in Ophoven.
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Namen

onze “bucket list” konden afvinken. De 
scheepslift in Strépy-Thieu bijvoorbeeld, 
maar ook het afvaren van de Schelde, 
vanuit de bron in Aat naar de monding in 
Dendermonde, de stad waar wij wonen.

Een studie van de beschikbare waterwe-
gen gaf ons dan volgende route als optie; 
Kinrooi, Luik, Namen, Charleroi, Strépy-
Thieu, Blaton, Aat, Dendermonde, 
Rupelmonde, Lier, Herentals, Bocholt, 
en terug naar Kinrooi. Die twee weken 
maakten het dus mogelijk om een heel 
mooie cruise samen te stellen waar we 
heel wat interessante steden in Wallonië 
en Vlaanderen konden aandoen. 

De paasvakantie begon, en zo ook onze 
reis. De eerste dag was het best fris, 
maar verder ging alles volgens plan. 
Na negen uur varen kwamen we aan 
in Luik. De havenmeester was echter 
noch telefonisch, noch via de marifoon 
te bereiken. We wisten dus niet waar 
we mochten aanmeren, en kozen dan 

Na 5 dagen varen 
hadden we de kans 

om even bij de haven 
in Mons binnen te 
springen en zo de 

tank met 200 liter bij 
te vullen.

maar voor een mooie open plaats. Na 
het aanmeren wist een dame, die daar 
in haar boot woonde, ons te vertellen 
dat de havenmeester er inderdaad niet 
was (en ook maar zelden is). We konden 
dus misschien gratis overnachten, maar 

walstroom en water waren helaas niet 
beschikbaar. De generator aan boord 
werd dus aangezet, waardoor we zorge-
loos het avondeten konden klaarmaken 
en van de overnachting genieten.

De volgende drie dagen hadden we 
eigenlijk vergelijkbare ervaringen. Het 
begon bij Namen. Dit is echt een heel 
mooie stad, zowel van wal als vanaf het 
water gezien, maar van de jachthaven 
waren enkel nog maar enkele verwijs-
bordjes en een paar bolders te vinden. 
Ook van de tankgelegenheid, die we 
daar hadden gepland, was niks meer te 
bespeuren. Het werd dus aanleggen aan 
de kade onder de citadel. Niks om over te 
klagen, je hebt niet elke dag de kans om 
in het centrum van een dergelijke mooie 
stad, onder de citadel te overnachten. 
Ook hier weer nam de generator aan 
boord elke vorm van ongemak weg. 

De volgende twee overnachtingslo-
caties hadden ook geen stroom, noch 
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Bootlift Strepy Thieu 

water. Het gaf ons een gevoel van 
wildkamperen, maar dan wel met het 
comfort van een goed uitgerust 40-voet 
motorjacht. Ook hier waren we echt 
blij dat het schip over een generator 
beschikt. Ook de grootte van de water-
tank (440 liter) hielp mee om zorgeloos 
een groot aantal dagen zonder bijtanken 
verder te kunnen. Na vijf dagen varen 
hadden we de kans om even de haven 
in Mons binnen te varen en daar de tank 
met 200 liter bij te vullen. Dit was toen 
misschien nog niet echt nodig, maar we 
wisten dat we na Mons nog zeker drie 
dagen zonder tankmogelijkheid zouden 
moeten doorvaren.

De eerste keer op deze reis dat we van 
walstroom konden genieten was na vijf 
dagen varen. We waren toen in Ladeuze 
- Chièvres, net voor de vijftiende van 
de eenentwintig sluizen van het kanaal 
Blaton - Aat. Deze kleine, maar op zich 
heel gezellige en rustige rustplaats, is 
best een aanbeveling waard. Hoewel 
niet gevonden op de kaarten tijdens 
de voorbereiding, werd dit plaatsje ons 
voorgesteld door het personeel dat de 
sluizen en bruggen bedient op dit kanaal. 
Het was die dag erg winderig. Er werd 6 
beaufort voorspeld, en ik denk dat we 
die ook voor de 100% voor de kiezen 
kregen, pal over bakboord.

Even terug naar de reis zelf. Na Namen 
voeren we verder richting Charleroi. 
Onaangekondigde werkzaamheden aan 
een sluis op de Samber (die de volgende 
ochtend weer open ging) deden ons 
overnachten in Chambreville. Er is daar 
een mooi ponton beschikbaar, letterlijk 
in de achtertuin van een vernieuwde Lidl. 
Ideaal dus om proviand bij te vullen en 
iets over het oorlogsverleden van deze 
plaats te leren.

De volgende dag werd dus een grote dag. 
Als we alles volgens plan kunnen varen 
zouden we die dag de bootlift in Strépy-
Thieu kunnen nemen. In Charleroi verlie-
ten we de Samber en kwamen via het 

Er stond al een behoorlijke wind, maar in 
de lift merk je daar niks van. Je gaat heel 

rustig het hoogteverschil van 73 meter naar 
beneden.

kanaal Brussel-Charleroi en Canal du 
Centre, na een stevige tien uur varen bij 
ons doel uit. Net op tijd voor de laatste 
liftbeweging. We hadden de hele bak 
voor onszelf. Er stond al een behoor-
lijke wind, maar in de lift merk je daar 
niks van. Je gaat heel rustig het hoog-
teverschil van 73 meter naar beneden. 
Je kan zelf uitstappen en deze prachtige 
ingenieurscreatie bewonderen tijdens 
de liftbeweging. Deze lift werd in 2002 
in gebruik genomen, als vervanging van 
vier oudere liften (daterend uit het begin 
van de 20e eeuw) die nog als UNESCO-
erfgoed te bezichtigen zijn. We hadden 
jammer genoeg geen tijd om deze anti-

quiteiten te bezichtigen. Wellicht een 
mooie aanleiding voor een volgende 
reis? Kort na de sluis konden we aanme-
ren en overnachten bij een lokale jacht-
haven. De openingsuren van de zelf te 
bedienen toegangsbrug waren echter 
al voorbij, maar een grote kade (hoewel 
zonder walstroom of water) was gratis 
ter beschikking en vormde een aange-
name plaats voor een goede nachtrust.

De volgende dag was een rustige dag. 
Ons enige doel was zo dicht als moge-
lijk bij Blaton te komen. Halverwege 
passeerden we Mons, wat ons de 
gelegenheid gaf om te winkelen en om 
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Blaton Ath Blaton Ath bij 6 beaufort weer

200 liter water bij te vullen. De behulp-
zame havenmeester hielp ons ook om 
uit te zoeken waar we eventueel diesel 
konden bijtanken (nadat we in Namen 
niks konden bijvullen). Al gauw bleek 
dat de enige optie in Tournai te vinden 
was, een behoorlijk stuk buiten onze 
geplande route. Het was dus van dit 
moment ook duidelijk dat we deze reis 
moesten zien te volbrengen met de volle 
tank waarmee we vertrokken waren. De 
nacht brachten we door aan een grote 
aanlegsteiger in Bernissart, bij een sluis 
die (tijdelijk) buiten gebruik was gesteld. 
Klaar voor de sluizenuitdaging van het 
Kanaal Blaton Aat.

Met goede moed en een plan B in 
gedachten gingen we dus richting Blaton 
om dit kanaal met zijn 21 sluizen onder 
de kiel te krijgen. De namiddag voordien 
hadden we al contact opgenomen met 
het bedieningspersoneel van de slui-
zen. Die hadden ons geadviseerd om 
tegen half negen aan de eerste sluis te 
liggen. Gelukkig belden we ze nog eens 
op net voor vertrek want negen uur leek 
hen toen een iets haalbaardere kaart. 
De bediening van die 21 sluizen wordt 
eigenlijk geregeld door 2-3 ploegen die 
ieder een aantal sluizen voor hun reke-
ning neemt. De eerst tien sluizen zijn 
voor één ploeg. Die gaan dus aan wal 
met je mee. Erg behulpzame mensen, 

maar als je het niet goed op voorhand 
afspreekt aan de eerste sluis, zou je dus 
wel eens lang kunnen moeten wachten 
als zij bijvoorbeeld nog een boot vóór je 
aan het helpen zijn.

We kwamen aan bij sluis 1 om tien voor 
negen. Netjes op tijd. De bedienings-
ploeg liet ons echter weten dat ze nog 
een paar minuten langer nodig hadden 
om zelf bij deze sluis aan te komen. We 
besloten dus om het schip met de neus 
in de wind te leggen en zo niet tegen de 
kant aangeblazen te worden. Er is iets 
als een oude zwaaikom aanwezig net 
voor deze eerste sluis. Dit leek ons ideaal 
om inderdaad de boot met de neus 
in de wind te keren. Bij het opdraaien 
werd ons jammerlijk snel duidelijk dat 
het buiten de vaargeul erg ondiep was. 
We liepen dus vast met de neus op een 
slibbank. Op zich ook een manier om ter 
plaatse te blijven liggen (en niet tegen 
de wal aangeblazen te worden), maar 
voor de koeling van de motor is dit niet 
echt ideaal. Na het achteruit losvaren, 
legden we de motor even stil om snel de 
wierpot schoon te maken. We wisten nu 
dat we de diepgang in dit kanaal nauw-
lettend in de gaten moesten houden, en 
ons niet veel buiten de vaargeul moeten 
begeven.

De eerste sluis werd al snel voor ons 
klaargemaakt. We konden verder. Alles 
moest met de hand bediend worden, 
ook de bruggen die op dit traject aanwe-
zig zijn. Best een ervaring. Je merkte al 
snel op dat teamwork tussen de sluis-
wachters en onszelf ook belangrijk 
werd. Wij dienden onze vaarsnelheid 
zo aan te passen dat de sluiswachters 
de tijd hadden om de gepasseerde sluis 
(of brug) te sluiten, zich te verplaatsen 
naar de volgende sluis (of brug), en die 
dan ook beschikbaar te maken. Best 
interessant en een leuke oefening, ware 
het dan niet dat de 6 beaufort wind 
vanop de kant ons best wat uitdaging 
gaf om de boot netjes op (heel) lage 
snelheid in het midden van het kanaal 
te houden. Bepaalde stukken kanaal 
hadden bomen op de oevers die de wind 
wat braken, maar dichter bij de sluis 
hielden die bomenrijen dan ook op. Het 
was dus een kunst om zo veel mogelijk 
tijd tussen de bomen door te brengen, 
tot je dacht dat de “oversteek” naar de 
sluis mogelijk was zonder stil te moeten 
liggen. Je merkt dan al snel hoe waarde-
vol een simpele verrekijker kan zijn.

De windsterkte nam echter nog toe. 
Elke sluis werd een wedstrijd met uiter-
ste concentratie en supersnelle reac-
ties om elke windstoot het hoofd te 
bieden en de boot netjes in de smalle 

REISVERHAAL
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Sluis Denderbelle

sluis aan te leggen. Sommige van die 
(afwaartse) sluizen boden ook erg 
weinig ruimte tussen de waterlijn en de 
rand van de sluis, waardoor de fenders 
geen kans hadden om hun werk te doen 
bij het binnenvaren. Na 10-12 sluizen 
hadden we het wel gezien, en gingen 
we op zoek naar een plaatsje om aan 
te meren, zodat we konden wachten 
op het betere weer dat voorspeld was 
voor de volgende dag. We waren dus 
bijzonder opgelucht om na sluis 14 de 
boot even vast te kunnen leggen. Deze 
kleine haven in Ladeuze - Chièvres stond 
nergens vermeld op kaarten, maar werd 
ons aanbevolen door de sluiswachters. 
De kers op de taart was dan ook dat 
daar zelfs walstroom werd aangeboden. 
Leuk was ook om kennis te maken met 
de Vlaamse uitbaters van een lokaal 
winkeltje. Die waren daar zovele jaren 
geleden beland en hadden het nog reuze 
naar hun zin. 

De volgende dagen brachten ons beter 
weer en ook de ervaring om de Dender 
van de oorsprong in Aat, tot de monding 
in Dendermonde af te varen. Het was 
ook duidelijk te merken dat dit het begin 
van het vaarseizoen was, vooral op het 
stuk tussen Blaton en Geraardsbergen. 
De diepgang in het kanaal Blaton-Aat 
liet soms erg te wensen over. Bij twee 
van de sluizen liepen we gewoon tegen 
het slib aan bij het uitvaren van de sluis 
(waar we normaal gezien toch nog 70 cm 
onder de kiel zouden moeten hebben). Er 
lag ook nog veel vuil aan de sluisdeuren. 
Pas vanaf Geraardsbergen konden we 
weer op schonere sluizen rekenen. Al 
met al viel het nog erg mee. De meeste 
sluiswachters zijn ook altijd bereid om 
wat rommel weg te halen voor je de 
sluis in gaat. En de Dender is best mooi 
om langs te varen. Heel rustig, voorzien 
van een jaagpad, en ingebed in een heel 
landelijke omgeving (buiten het stukje in 
Aalst).

Geraardsbergen was mooi om te 
bezoeken. Een bijzonder vriendelijke 

havenmeester ook. We hielpen hem 
het wachtwoord van de Wifi te vinden, 
want ook voor hem was dit het begin 
van het seizoen. We kregen ook de 
VVW Toervaargids 2022 van hem – wat 
best een handige gids is op de Vlaamse 
waterwegen.

We voeren verder richting Dendermonde. 
Eindelijk konden we onze droom waar-
maken, en “ons” sluisje in Denderbelle 
zelf eens nemen. We namen er dan 
ook alle tijd voor, en legden nog even 
aan alvorens de Denderbelle-sluis te 
nemen. Het verval in de sluis is maar 
een paar meter, dus heel lang breng je er 
niet in door, maar we genoten van elke 
seconde. Dit was óns moment.

Ná de sluis legden we aan bij een klein 
ponton van de stad Dendermonde. We 
waren ondertussen zo gewend om 
zonder water en elektriciteit van de wal 
te leven, dat we er zelfs niet meer bij stil 
stonden dat dit ook daar niet beschik-
baar was. Een mooie wandeling naar 
het stadscentrum, ook al kennen we 
dit centrum al meer dan 20 jaar, gaf ons 
echt een “vakantie in eigen stad”-gevoel. 
Ook al is ons huis maar een steenworp 

verwijderd van de ponton, niemand aan 
boord had de wens om thuis te gaan 
slapen. Nee, dat kon echt niet. Zeker niet 
op dit enige, unieke, en langverwachte 
moment, dat we met een mooie Linssen 
op de Dender voeren.

Het plan was om vervolgens de Schelde 
stroomafwaarts af te varen richting 
Rupelmonde, en dit net ná hoogtij. De 
stroming op de Schelde kan namelijk 
best snel zijn. Bij het meevaren met het 
getij konden we zo 4 km/h winnen in 
grondsnelheid, wat dus weer helpt om 
zo energiezuinig mogelijk te varen en 
dus diesel te sparen.

In Rupelmonde legden we aan de pier 
aan die ook door de veerpont wordt 
gebruikt. Er zit best wat stroming op 
de Rupel, en ook de getijdeverschillen 
zijn groot. We hadden dus op voor-
hand gelukkig de bevestiging van die 
veerdienst kunnen krijgen dat ook hun 
boten (met 1,4 meter diepgang) niet 
vast komen te liggen bij laagtij. Op 
het moment van aanmeren stond er 
behoorlijk wat stroming (net tussen 
hoog en laagtij), wat ons de kans gaf 
om de techniek van aanmeren bij 
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kanaal Herentals - Bocholt 

Reisdetails 14 reisdagen, 12 vaardagen, 12 rivieren en kanalen, 70 sluizen, 84 vaar-
uren, maar 3 keer maal walstroom kunnen nemen en 1 keer water kunnen bijtan-
ken. In totaal verbruikten we 417 liter diesel en 600 liter water. 

sterke tegenstroom uit te proberen. 
Best leuk om met heel wat toeren 
op de motor toch stil te ‘hangen’ ter 
hoogte van de plaats waar je wil 
aanmeren, en je dan door de stroming 
naar de kant te laten duwen door de 
neus lichtjes naar de kade te laten 
wijzen. Werkt perfect.

Veel is er overigens niet te zien vanaf 
deze aanmeerplaats, maar het was wel 
de ideale plek om de volgende ochtend 
iets na laagtij te vertrekken richting 
Lier. Door dit tijdstip te kiezen konden 
we zeker onder alle bruggen op het 
Netekanaal passeren. Sommige van 
die bruggen hebben maar 3,5 meter 
doorvaarhoogte. Door een uurtje na 
laagtij te vertrekken en een snelheid 
aan te nemen die net iets trager is dan 
de snelheid waarmee het tij opkomt, 
konden we voldoende water onder de 
kiel houden en kwamen we nooit in 
problemen met de doorvaarhoogte. 
Dit zijn leuke momenten als ingenieur, 
waar je weer je wiskundekennis kunt 
gebruiken om inzicht in en controle te 
houden over de situatie.

We hielden even halt in Lier om daar 
vrienden te ontmoeten, om vervolgens 
de reis te vervolgen naar Herentals. We 
namen daarbij ook een stuk van het 
Albertkanaal mee, wat ons de kans gaf 
om de autopilot gedurende lange tijd 
zijn kunsten te laten zien en ons mooi 
en in een rechte lijn aan de stuurboord-
zijde van dit brede kanaal te houden. Na 
de eerste sluis van het kanaal Herentals 
Bocholt te zijn gepasseerd, en een tijdje 
vergezeld te zijn geweest door drie 
snelle kanovaarders, kwamen we dan 
uiteindelijk weer aan in de jachthaven 
van Herentals. We hadden die haven 
al eerder eens aangedaan, dus voelden 
ons al een beetje thuis. De boot konden 
we netjes achterwaarts in een smalle 
plaats aanleggen – na de vele smalle 
sluisjes op het kanaal Blaton-Aat heb 
je al gauw toch weer meer ervaring in 
de vingers, en dat voelden we ook.

De laatste dagen kwam in zicht. 
Jammer eigenlijk, want na bijna twee 
weken varen heb je toch nog het 
gevoel alsof dit niet genoeg was. We 
bleven dus genieten van elk moment. 
We verlieten Herentals bij lichte mist, 
wat een prachtige serie foto’s ople-
verde. Na de karakteristieke sluisjes op 
het eerste stuk van dit kanaal hielden 
we even halt voor een pannenkoek op 
de Pannenkoekenboot. Deze vastge-
meerde boot ligt na Sluis 4, waar het 
kanaal Dessel – Turnhout – Schoten 
samenkomt met het kanaal Herentals 
– Bocholt. Best een aanrader, en bij 
mooie dagen misschien beter om 
vooraf te reserveren. Bocholt was de 
laatste haven die we aandeden voor 
we richting Kinrooi voeren. 

De laatste kilometers terug naar de 
Spaanjerd gingen zo voorbij. Nog even 
het schip voltanken voor we het inle-
verden, en deze reis zat er op. Best een 
ervaring. Best de moeite waard. Maar 
des te meer weet ik de kwaliteiten 
van een Linssen-jacht te waarderen. 
Dank aan de Linssen-werf om derge-
lijke schepen op de markt te brengen. 
Dank aan Aqua Libra om die dan ook 
aan een groter publiek beschikbaar te 

stellen. Dank ook heel specifiek aan 
Luc Vanthoor voor alle steun en advies 
zowel vóór, tijdens als ná de tocht.   
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Van 1 t/m 22 juli 2022 werd de eerste Linssen 
Blue Water Flotilla Tour georganiseerd door 
Linssen-partner Jonkers Yachts en Linssen Boating 
Holidays®-partner Dutch Yacht Rentals. Maar liefst 
11 Linssen-jachten namen deel aan de tocht. Mede 
door de uitstekende voorbereidingen van de orga-
nisatoren en het mooie weer is het een bijzonder 
geslaagde tocht geworden die uitstekend is verlopen.

Goede voorbereiding - het halve werk
De oversteek naar Engeland en varen op zee is 
misschien niet voor iedereen weggelegd. Door 
middel van deze flottielje-tocht, wordt deze drem-
pel echter een stuk lager. In de flottieljegids werden 
alle aspecten van de tocht uitgelegd. Natuurlijk de 
dagelijkse routes, maar ook afstanden, eventuele 
sluizen, marifoonkanalen, getijden, locaties van 
havens (vaak met luchtfoto’s), douane voor inkla-
ring in het Verenigd Koninkrijk en wat dies meer zij. 

Dagelijks werden alle punten voor de komende dag/
tocht besproken.
De start was in Willemstad, maar de echte tocht 
begon vanuit Nieuwpoort (B) op 3 juli. In de laatste 
‘palaver’ werden alle deelnemers gebriefd over de 
weersvoorspellingen, aandachtpunten bij de over-
steek van het kanaal, veiligheidsmaatregelen en 
meer. Iedereen was er klaar voor. Via de Belgische 
en Noord-Franse kust werd de oversteek naar 
Engeland gemaakt. Van daar werd verder gevaren 
langs de Zuidkust van Engeland, de beroemde witte 
krijtrotsen van de ‘Seven Sisters’, Cowes met als 
verste punt ‘The Needles’, de markante vuurtoren 
op het uiterste westelijke puntje op the Isle of Wight.
Eveneens werden veel schitterende en markante 
locaties als Beaulieu River, Eastbourne, Boulogne en 
Oostende bezocht en na afloop waren alle deelne-
mers het er unaniem over eens dat het een fantas-
tische reis was geweest.    

BLUE WATER 
FLOTILLA TOUR 

2022
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#FindYourSea

INNOVATION 
FOR EXPLORATION

Raymarine innoveert constant om intuïtieve en 

eenvoudig te gebruiken navigatieapparatuur 

te kunnen bieden aan haar klanten, 

zodat deze hun tijd op het water veilig en 

ontspannen kunnen doorbrengen. Of het nu 

om kaartplotters of instrumenten gaat, aan-

boord domotica of radars, met Raymarine bent 

u altijd verzekerd van de juiste apparatuur.
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