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Test L i ns s e n Gra nd Stu r d y 40.0 AC

Er zijn weinig jachtontwerpen die na verloop van tijd niet beetje bij beetje worden
gewijzigd. Maar wat nu, als je in één keer je meest populaire modellenreeks in zijn
geheel tegen het licht houdt, om te zien wat je er nog aan zou kunnen verbeteren?
Dan krijg je eigenlijk een nieuwe serie boten. En dat is precies wat Linssen deed met
haar Grand Sturdy’s. De modellenreeks heet vanaf nu Grand Sturdy DOT Zero.
Hans Papenburg

Het is voor de derde achtereenvolgende keer, dat we voor

“We wilden terug naar onze kernwaarden, naar dat waar

een testvaart met een nieuwe Linssen de grens over moe-

Linssen altijd succesvol is geweest: een beperkt aantal mo-

ten. In 2014 voeren we in Zwitserland met de Classic Sturdy

dellen, die dan echter wel heel goed zijn uitgedokterd en

36 Sedan Deckbridge; het jaar daarop in het Duitse Emden

uitgeëngineerd. Dus gewoon weer een 35, een 40, een 45

met de Grand Sturdy 530 AC. En nu zijn we opnieuw in

en een 50 voets motorjacht, in niet al te veel varianten.”

Duitsland, waar we vanuit Schweich een vaartocht op de

Dat de DOT Zero-serie is gestoeld op een bestaande serie,

Moezel zullen maken met de Grand Sturdy 40.0 AC.

steekt Linssen niet onder stoelen of banken. “Het is niet

Drie buitenlandse testvaarten dus, bij drie belangrijke dea-

allemaal helemaal nieuw”, erkent Yvonne. “De 35.0 en 40.0

lers van Linssen Yachts. Als we die lijn nog even voortzet-

hebben bijvoorbeeld dezelfde knikspantromp gehouden.

ten, hebben we de komende jaren nog een paar reizen te

Wel zijn er meer zaken in de standaard uitvoering opgeno-

maken,

Groot-

men, zoals onder meer de zij-ingang, de kussens, de tent…

Brittannië, Finland, Zweden, Noorwegen, Slovenië, Rus-

Al die dingen dus, die iedereen er altijd al bij kocht. Verder

land, Oekraïne, Turkije, de Verenigde Staten en zelfs

hebben we vooral goed naar de details: wat irriteert onze

Australië heeft de Limburgse werf haar verkooppunten...

klanten en wat stellen ze juist bijzonder op prijs. Kijk, slechte

want

ook

in

België,

Frankrijk,

boten worden tegenwoordig niet meer gebouwd. Dat bete-

Populair

kent dat je als werf meer moeite doen om je nog te onder-

Al generaties lang genieten de stalen motorjachten van

scheiden. En bij Linssen maken we daarbij dus het verschil
in de details. Dat deden we

Linssen Yachts een enorme
populariteit in binnen- en
buitenland; de in 1949 opgerichte werf verkoopt méér
boten dan welke andere
Nederlandse

staalbouwer

ook. De Grand Sturdy – het
eerste model dateert van

Linssen gaat al
tientallen jaren
onaantastbaar
aan kop

altijd al, maar bij deze DOT
Zero-serie in het bijzonder.”
‘In de details maakt we het
verschil...’ Typisch Linssen,
zo’n lekkere oneliner; de
Limburgse werf is een absolute kei als het gaat om marketing en PR. Maar eerlijk is

2005 – heeft daar beslist
aan bijgedragen. Vooral de jachten van 30, 35 en 40 voet in

eerlijk: de Grand Sturdy 40.0 waar wij vandaag mee varen

deze modellenreeks doen het goed. Op de productielijnen

stáát ook echt bol van de details. Het zijn er zoveel, dat er

Logicam I en II van de werf zijn de afgelopen pakweg tien

aan onze ‘korte’ rondgang over het schip maar geen einde

jaar zo’n 200 ‘40-voeters’ gebouwd en ongeveer 450 jach-

lijkt te willen komen. Zowel binnen als buiten struikelen we

ten van 30 en 35 voet. Ongeveer 650 in totaal, dus.

bijna over de schier oneindige reeks kleine verbeteringen
die de werf heeft aangebracht. Niet dat het voorheen alle-

Details

maal fout was; de werf heeft gewoon goed naar haar klan-

De nu ontstane DOT Zero-serie kent wat minder model-

ten geluisterd en het vervolgens allemaal net weer even iets

varianten dan de enorme variëteit die we de afgelopen jaren

beter gedaan. Hoe langer de rondgang duurt, hoe enthou-

van Linssen gewend waren. “Dat is een bewuste keuze ge-

siaster we worden, al moeten we er wel direct bij zeggen

weest,” zegt sales- en marketing-directeur Yvonne Linssen.

dat het DOT Zero-concept op de Grand Sturdy 40.0 AC
wat ons betreft iets beter tot zijn recht komt dan op de in
Schweich eveneens aanwezige 35.0 Sedan. De 40.0 is 2,15

1 Hij spring niet echt in het oog, deze trap, maar hij is wel héél comfor-

meter langer, 90 cm breder en heeft bovendien geen open

tabel! 2 De eigenaarshut, met daar een groot bed en een stahoogte van

kuip maar een achterkajuit met daarop een fors dek en dat

199 cm. 3 De middencabine, die – als de klant dat wil – tevens als kan-

alles tezamen maakt kennelijk een wereld van verschil.

toor kan worden ingericht. 4 De salon, met links op de foto de gemak-

4

kelijk tot extra bed om te toveren salonbank. 5 De dinette, met hier als

Studies

leuk detail dat de laden achter de verplaatsbare tafel goed bereikbaar

Aan veel van de in de DOT Zero-modellen aangebrachte

zijn. 6 Het is heerlijk toeren met de Grand Sturdy 40.0 AC.

verbeteringen gingen hele studies vooraf. “Door nog eens
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Linssen Grand Sturdy 40.0 AC
Afmetingen
L x B x D	
Kruiphoogte
Stahoogte

12,85 x 4,30 x 1,20 m (1-motorige versie)
12,85 x 4,30 x 1,22 m (2-motorige versie)
3,00 m
1,99 m (onder de cabrio)
1,98 m (salon)
1,99 m (eigenaarshut)
1,96 m (gastenhut)
1,90 m (middencabine)

Casco
Materiaal
staal (6/5/4 mm voor vlak, romp en dekken)
Rompvorm
knikspant
Waterverplaatsing
16.500 kg
CE	B (10 personen)
Motorisering
Standaard
Optioneel
Dynamo

1 x 5 cilinder Volvo Penta D3 Diesel, 110 pk
2 x 4 cilinder Volvo Penta D2 Diesel, 75 pk
1 x 180A-12V of 2 x 115 A-12V

Tanks
Diesel
Drinkwater
Vuilwater

820 l
440 l
240 l

Elektriciteit
Boordnet
Accu’s
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12/230 Volt
3 x 85 Ah gelaccu’s voor service
1 x 90 Ah startaccu
extra acculader voor boeg- en hekschroefgroep

Prestaties (met 1 x 110 pk)
Topsnelheid
14,8 km/u (ongeveer gelijk aan rompsnelheid)
Kruissnelheid
9-12 km/u
Draaicirkel
circa 1,5 scheepslengte, over beide zijden.
Accommodatie
Indeling	Achterdek met cabrio, 43 cm brede gangboorden
naar voordek, salon, kombuis, dinette, gastenhut
en middenkabine (met gedeelde toilet/doucheruimte), eigenaarshut met eigen toilet en badkamer
in twee gescheiden ruimtes
Prijzen
Vanafprijs
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€ 398.100,- incl. 21 % BTW (met 1 x 110 pk)
Belangrijkste standaardvoorzieningen: gepolijste
RVS zeereling met zij-instap en opening bij de
boeg, teak opstappen gangboord en zwemplateau,
Linssen Power Pack met o.m. acculader/omvormer,
beige kabelaring, handlier voor anker, stereo radio/
MP3-speler, tv-aansluiting, Glomex tv-antenne en
32”LED TV met geïntegreerde DVB-T en DVB-S
tuner, gemonteerd en aangesloten.

Bouw en informatie
Ontwerp	Anne Elsinga (romp) / Linssen Yachts
Werf
Linssen Yachts
Brouwersstraat 17
6051AA Maasbracht
Tel. 0475 - 439999
www.linssenyachts.com
info@linssenyachts.com

7 De gastenhut, met ook hier zachte wanden rond het bed. 8 Silhouette en indeling van de Grand
Sturdy 40.0 AC. 9 Het achterdek is zo ingericht, dat je gemakkelijk middendoor naar de trap richting het zwemplateau kunt: Linssen noemt dat het ‘centerline traffic’-principe.
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heel goed te kijken naar hoe je de ruimte op het achterdek
– of in de kuip – zo comfortabel, veilig en effectief mogelijk
kunt benutten is bijvoorbeeld het ‘centerline traffic’-principe
ontstaan”, legt Yvonne uit. “Alle AC-modellen hebben nu
standaard een cabrio, die bij de 40.0 en 45.0 het hele achterdek overspant en dan standaard is voorzien van een
systeem waarmee je de cabrio snel even 50 cm kunt laten
zakken om onder een lage brug door te varen. Voor het
achterdek hebben bovendien nog een leuk dingetje bedacht: twee tafels bij de spiegel, waar je met één hand
– zonder lastige schuifjes! – één tafel van kunt maken. Deze
simpele en kindvriendelijke borging, waar je nooit je vingers
tussen kunt krijgen, is bedacht door onze beste timmerman: Robert Deneer. Hij maakte ook het tussenstuk in de
spiegelbank, dat je tevens als tafeltje kunt gebruiken. Haal
je dit tafeltje weg, dan ontstaat er een doorgang naar het
zwemplateau. De trap van het zwemplateau naar de kuip is
daarbij een verhaal apart. We bouwden drie of vier mockups, om uit te vinden hoeveel treden hij moest hebben en
hoe breed en hoe diep die treden moesten zijn. Je wilt niet
weten hoeveel tijd dat heeft gekost, maar wél met als resultaat dat het ook echt een buitengewoon comfortabele trap
is geworden. Op min of meer dezelfde manier is ook de
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stuurstand vooraf uitvoerig getest. In een speciale proefopstelling hebben we de in twee richtingen verstelbare
stoel laten uitproberen door achtereensvolgens een klein

testvaart op de Moezel. Met de gashendel naar voren trekt

iemand, een lang iemand en iemand van gemiddelde

de boot soepel door naar een top van nét geen 15 km/uur,

lengte. De stoel staat nu zo opgesteld, dat er – in combina-

wat direct ook ongeveer de theoretische rompsnelheid is

tie met het verstelbare stuur – voor iedereen een prettige

van deze stalen waterverplaatser. De motorisering is daar

stand is in te stellen, voor zowel zittend als staand sturen.”

met 1 x 110 (of optioneel 2 x 75 pk) dan ook op afgestemd.

Behalve aan de schipper, is ook gedacht aan de ‘hulp-

Zwaardere motoren worden door de werf simpelweg niet

schipper’, die de lijnen bedient en de fenders uithangt. Met

ingebouwd. “Die doen niks voor je”, legt Yvonne het moto-

43 centimeter brede gangboorden, een 74 cm hoge zeere-

riseringsbeleid van Linssen Yachts nog maar eens uit. “Het

ling en fraaie ‘parkeerplaatsen’ voor de fenders is het aan

brandstofverbruik gaat omhoog, de trim verslechtert... Je

dek bijzonder aangenaam ‘werken’!

haalt de boot uit balans, tegen hogere kosten. Dat doen we
dus niet.” Bij 2000 toeren varen we zo’n 12 km/u, met een

Interieur

geluidsniveau van 68 dB(A). Het geluid van de motor komt

De 40.0 heeft een perfect afgewerkt interieur, dat fraai met

dan nauwelijks boven dat van het schroefwater uit. Al met

Amerikaans kersen is afgetimmerd. Er zijn drie hutten: de

al heel aangename omstandigheden voor lekker vlot toe-

eigenaarshut achterin, de gastenhut voorin en dan nog een

ren. Heb je geen haast, dan is ook 9,5 km/u bij 1500 toeren

middenkabine, die eventueel ook als kantoor kan worden

een heel aangename snelheid, met dan een geluidsniveau

ingericht. De eigenaarshut heeft een eigen badkamer en

van 63 dB(A). De boot is bij dat alles prettig koersvast, maar

toilet, in gescheiden ruimtes. Voorin is er daarnaast nog

tegelijkertijd wendbaar genoeg om er ook in wat krappere

een gecombineerde douche- en toiletruimte, met een gla-

ruimtes goed mee uit de voeten te kunnen. Zelfs achteruit-

zen afscheiding voor de douche. Door het hele schip heen

varen is gemakkelijk; het wieleffect laat zich met een beetje

is er een zee aan opbergruimte en ook onderdeks zijn er

‘swing’ op het juiste moment gemakkelijk corrigeren. En

weer tal van details bedacht die het leven aan boord ver-

voor wie dat lastig vindt, zijn er altijd nog de standaard

aangenamen: beter bereikbare lades onder de tafel van de

ingebouwde boeg- en de als optie leverbare hekschroef.

dinette, een in een kastdeur weggewerkte televisie, een
sleutelkastje, een verlengbaar werkblad in de kombuis,

Conclusie

zachte wanden rond de bedden, dikkere matrassen, een

Een fraai gebouwd en heerlijk varend schip, met door de

‘easy-sleep systeem’ voor de daardoor gemakkelijk tot bed

hele boot heen een enorme hoeveelheid verrassende

om te toveren salonbank... Het is eigenlijk te veel om op te

details. En dat alles doordat Linssen het wiel niet opnieuw

noemen, terwijl elk detail daadwerkelijk iets toevoegt.

uitvond, maar een bestaande modellenserie nog eens een
keer tot in het kleinste detail tegen het licht hield. Een prima

Varen

keuze, want de diverse modellen in de reeks zijn nu ook

De boot vaart fantastisch, zo ondervinden we tijdens onze

he-le-maal af; dit zouden méér werven moeten doen!
september 2017
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