
www.motorboot.com2

De nieuwe Grand Sturdy 500 Sedan geldt als de grootste Linssen met open kuip. Een 

belangrijke voorwaarde die Linssen Yachts had gesteld bij de ontwikkeling van het luxe 

motorjacht was dat je er aangenaam mee door Frankrijk moet kunnen varen. Van de 

afmetingen van de grootste Linssen met achterdek, de Grand Sturdy 500 AC Variotop, 

werd dan ook bewust afgeweken. 

YVONNE ZWAAN

dat we voor de Grand Sturdy 500 Sedan de breedte heb-

ben beperkt tot 4,65 meter, wat gelijk is aan die van de 

Grand Sturdy 480 Variotop. Daarbij is de diepgang 1,20 

meter en de minimale kruiphoogte 2,75 meter.” 

Als we de steiger oplopen, hebben we het motorjacht met 

zijn herkenbare Linssen-vormgeving al snel in het vizier. Het 

schip heeft een mooi laag, gestrekt profiel en is duidelijk 

een slag groter dan de Grand Sturdy 45.0 Sedan, die tot 

voor kort de grootste Linssen met open kuip was. Het ver-

schil in lengte is dan ook ruim anderhalve meter.  

Het was de groeiende vraag naar een luxe ‘traveller’ die de 

Maasbrachtse werf deed besluiten de Grand Sturdy-serie 

aan de bovenkant uit te breiden met een Sedan, vertelt 

Yvonne Linssen als ze ons op de werf voorgaat richting de 

haven waar bouwnummer één klaar ligt voor de testvaart. 

“De wens die daarbij echter werd genoemd, was om een 

‘aangename Frankrijk-breedte’ aan te houden.”, vertelt ze. 

“De Grand Sturdy 500 AC Variotop heeft een breedte van 

4,88 meter. In theorie kun je daarmee door de Franse sluis-

jes, maar in de praktijk is dat toch best spannend. Vandaar 
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We stappen in het gangboord, dat veilig beloopbaar is en 

ons zonder obstakels in de lager gelegen open kuip brengt. 

De kuip wordt overdekt door het verlengde stuurhuisdak, 

waar in het geval van onze testboot vier groepen van 120 

Wp zonnepanelen op liggen. Standaard wordt de Grand 

Sturdy 500 Sedan voorzien van twee groepen, maar 

Yvonne rekent ons voor dat je met de dubbele hoeveelheid 

bij normaal gebruik van alle elektra aan boord ruimschoots 

zelfvoorzienend bent. 

Onder het verlengde stuurhuisdak is het lekker warm, on-

danks de lage buitentemperatuur. De kuiptent is dan ook 

afgesloten en uit de optionele in de bank verwerkte blaas-

mond stroomt warme lucht. 

NOVITEITEN
Bij een motorjacht van dit formaat hoort de nodige luxe en 

daarom ontwikkelde Linssen Yachts voor de Grand Sturdy 

500 Sedan enkele noviteiten die het comfort en gebruiks-

gemak naar een hoger niveau brengen. “Deze kuiptent bij-

voorbeeld is onze nieuwe One Touch Cockpit Cover”, 

vertelt Yvonne met een grijns, wetende dat wij dol zijn op 

de benamingen die de werf haar USP’s geeft. “Het enige 

wat je hoeft te doen is de drukknopen losmaken waarmee 

de onderzijde van de kuiptent vastgeklikt zit aan de kuip-

rand en het middelste deel aan de achterzijde openritsen.” 

Ondertussen opent ze een klep in de hoek aan de achter-

zijde van het stuurhuis en drukt op een knop, waarna de 

helft van de kuiptent als een soort gordijn openschuift en 

zich keurig opvouwt. De klep wordt weer gesloten en ver-

volgens herhaalt zich dezelfde procedure aan de andere 

kant van de open kuip. 

Yvonne vervolgt haar demonstratie door het grote luik in de 

kuipvloer te openen. Op de vloer is van hout een verhoging 

aangebracht waar zes roedes tussen houten blokjes zijn 

geklemd. Zowel de blokjes als de roedes zijn naar inzicht 

van de eigenaar te verwijderen, zodat hier spullen van ver-

schillend formaat zeevast kunnen worden opgeborgen.

Voor kleinere attributen staan aan de zijkant de bekende 

blauwe Linssen-kratten opgesteld. 

Een andere fraaie voorziening is de vierdelige aluminium 

achterpui van het stuurhuis, die volledig is te openen. ‘Bi-

fold Variodoors’ noemt Linssen deze nieuwe vinding. In ge-

sloten toestand valt er veel licht door de volledig glazen 

deurdelen en geheel geopend ontvouwt zich een onge-

kend grote leefruimte. Stuurhuis en open kuip worden bo-

vendien nog meer met elkaar verbonden dankzij een derde 

noviteit: het achterste bankdeel van de U-vormige salon-

bank, dat op een vernuftige manier kan worden gedraaid 

1  De Linssen Grand Sturdy 500 Sedan heeft een mooi laag, gestrekt 

profiel.

2 Het comfortabel ingerichte stuurhuis ademt licht en ruimte. 

3  Door de geheel te openen achterpui onstaat een enorme leefruimte.

4  Onder de kuipvloer is een zeer praktische bergruimte gecreëerd.
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TOERENTAL, SNELHEID EN GELUID LINSSEN GRAND STURDY 500 SEDAN

LINSSEN GRAND STURDY 500 SEDAN

AFMETINGEN 

Lengte over alles 15,50 m
Lengte waterlijn 12,95 m
Breedte 4,65 m
Diepgang 1,20 m
Kruiphoogte 2,75 m (minimaal, met gestreken mast)

CASCO 

Materiaal staal, vlak: 6 mm, romp 5 mm, dekken 4 mm, 
verticale opbouwdelen 4-5 mm

Rompvorm SPH (gepatenteerd) - Softchine Prestressed Hull - 
knikspant met extra knik net onder de waterlijn

Waterverplaatsing ca. 24 ton
CE-markering B

TANKS 

Diesel 2 x 750 l
Water 720 l, boiler 60 l
Vuilwater 300 l

VOORTSTUWING 

Motorisering 2 x Volvo Penta D3 diesel, 5 cilinder, 110 pk
Schroefasinstallatie watergesmeerde schroefas met homokinetische 

koppeling en stuwdruklager
Besturing hydraulisch
Boeg- en hekschroef standaard, 400 V / 7,5 kW, proportioneel,  

aangedreven door generator

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Boordnet 12 / 230 V, CAN-bussysteem met 2 hoofdschakel-
panelen voor bediening belangrijkste functies en 
aflezen vloeistofniveaus

Accu’s starten: 1 x 170 Ah AGM   
boordnet: 4 x 170 Ah AGM   
servicenet: 2 x 170 Ah

Zonnepanelen 4 x 120 Wp, verbonden met Victron Smart Solar 
laadregelaar voor laden boordnet accu’s 

Lader/omvormer Victron Quattro 12/3000 met accumonitor
Generator Onan, 400 V / 17,5 W
Walstroom 230 V / 16 A walaansluiting incl. galvanische 

isolator, aardlekschakelaar en door automatische 
zekeringen beveiligde eindgroepen met  
 walspanning indicatie en kabel

PRESTATIES 

Topsnelheid 17,4 km/u
Kruissnelheid ca. 13 km/u bij 2000 rpm
Rompsnelheid ca. 16,3 km/u
Verbruik ca. 13 l/uur bij kruissnelheid

PRIJZEN 

Vanafprijs € 1.099.800,- incl. btw
Prijs testschip € 1.301.011,92 incl. btw
Belangrijkste extra’s teak dekken, uitgebreid Raymarine navigatie- en 

communicatiepakket, extra set van 4 zonnepa-
nelen, elektrische maststrijkinstallatie, afwijkend 
kleurenschema verfsysteem, airco, Yachtcontroller 
afstandbediening,  Magnus Master stabilisatiesys-
teem, set camera’s

BOUW EN INFORMATIE 

Ontwerp Linssen Yachts 
Werf Linssen Yachts    

Brouwersstraat 17, Maasbracht  
tel: 0475-439999 / info@linssenyachts.com 
www.linssenyachts.com

5  Het Smart Helm Console, met onder meer de bediening van de stuurautomaat . 

6  De sfeervolle eigenaarshut, met ook hier volop kastruimte.

7  De motorruimte is goed gevuld, met onder meer twee Volvo Penta D3 diesels. 

5

6

snelheid 
km/uur 6 8 10 12 144

verbruik
l/uur

48

40

32

24

16

8

verbruik
l/km

2,70

2,25

1,80

1,35

0,90

0,45

SNELHEID EN VERBRUIK LINSSEN GRAND STURDY 500 SEDAN

1816

verbruik/km

verbruik/uur



5juni 2021

waardoor je een extra zitplaats bij de open kuip betrekt. 

Ook de twee losse stoeltjes, bedoeld voor bij het inklap-

bare tafelblad dat deel uitmaakt van de kastenwand aan 

stuurboord, kunnen in de open kuip worden gebruikt. 

RUIMTE 
De extra lengte van de Grand Sturdy 500 Sedan ten op-

zichte van de 45.0 Sedan zien we in het stuurhuis overi-

gens goed terug. Zo beschikt dit schip aan weerszijden 

van het stuurhuis over een ‘Slide and Pop-out-door’ en 

hoeft de stuurbank niet naar achteren geschoven te wor-

den om de doorgang vrij te maken. Het stuurhuis voelt heel 

ruim en licht aan, mede dankzij de gekozen witte uitvoering 

van de lederen bekleding en corian werkbladen door de ei-

genaar van dit schip. Boven ons hoofd prijkt het royale 

elektrisch bedienbare aluminium schuifdak, het ‘E-Vario-

deck’. Daarmee maak je deze ruimte bij mooi weer nóg 

lichter! In tegenstelling tot de Grand Sturdy 45.0 Sedan 

staat de stuurstand hier aan stuurboord en de keuken aan 

bakboord. Zoals je van een motorjacht van dit formaat mag 

verwachten, is de keuken van alle gemakken voorzien zoals 

magnetron/oven/grill en vaatwasser. Bovendien is aan 

kastruimte ruimschoots gedacht, mede in de vorm van een 

‘magic corner’-kast waarmee de loze ruimte achter de be-

timmering naast de stuurbank wordt benut. Zelfs onder 

een van de zijdeuren is nog ruimte gevonden voor een 

kleine lade! Het enige nadeel van al die bergruimte is hoe je 

onthoudt waar je wat in hebt opgeborgen... 

We dalen af naar het voorschip, waar in de voorpiek de ei-

genaarshut is ondergebracht en aan bakboord de gasten-

hut. Normaal gesproken staan hier twee aparte bedden in, 

die tegen elkaar aangeschoven samen één bed kunnen 

vormen. “Deze klant gaat deze extra slaapplaatsen echter 

zo sporadisch gebruiken, dat hij hier liever één opklapbed 

wilde. Zo kan hij de hut benutten als grote opslagruimte”, 

verklaart Yvonne. “Zo zie je maar: we doen weliswaar wei-

nig maatwerk bij Linssen, maar specifiieke wensen kunnen 

wel degelijk worden ingewilligd!” Tegenover de gastenhut is 

het dagtoilet, met direct in de deuropening de douche. Toi-

let en douche worden van elkaar gescheiden door middel 

van een gordijn. Niet echt een schip met een vanafprijs van 

een miljoen Euro waardig vinden wij. De als standaard 

voorziening in de wand naast het toilet geïnstalleerde was/

droogcombinatie maakt echter veel goed. Ook de eige-

naars hebben het wat dat betreft goed voor elkaar. Vanuit 

hun hut hebben zij namelijk direct toegang tot het ruime toi-

let met wastafel aan stuurboord en de separate douche-

ruimte aan bakboord. Ook in deze accomodatie is weer 

volop aandacht besteed aan het creëren van zo veel mo-

gelijk kastruimte en zijn er leuke details toegepast voor een 

sfeervol geheel. 

Wat die kastruimte betreft, blijken we volgens Yvonne nog 

een ‘geheime kelder’ te hebben overgeslagen. “Til de trap 

naar de kajuit maar eens op”, zegt ze lachend. We doen 

wat ons gevraagd wordt en openen vervolgens het deurtje 

aan bakboord dat nu tevoorschijn is gekomen. Hier staan 

nog eens zes blauwe kratten klaar om gevuld te worden 

met proviand of andere benodigdheden voor een lang ver-

blijf aan boord. 

TECHNIEK
Onder een groot luik in de vloer van het stuurhuis treffen 

we een goed gevulde motorruimte aan. Zo staan de twee 

Volvo Penta D3 diesels hoog op hun funderingen en neemt 

de 7,5 kW generator in zijn geluidsabsorberende capsule 

behoorlijk plek in. Ook de schakelkasten van het door Lins-

sen Yachts zelf ontwikkelde ICCESS CAN-bussysteem, de 

accu’s en lader/omvormer slokken een aardig deel van de 

ruimte op. Via een verplaatsbare ladder dalen we veilig af in 

de diepe ruimte, waar we ons met de nodige voorzichtig-

heid om de motoren heen kunnen bewegen. Noodzakelijk 

onderhoud en controle zijn op deze manier uitvoerbaar, al 

stellen we vast dat de olievuldop van de bakboord motor 

lastig bereikbaar is door de beperkte ruimte tussen motor  

en stuurhuisvloer. De installatie oogt echter verzorgd en de 

motorruimte is netjes en functioneel afgewerkt met antislip-

materiaal op de vloer en goede ontdreunings- en geluids-

isolatievoorzieningen.  

 
VAREN
Hoewel je het gezien zijn formaat misschien niet zou den-

ken, kun je de Linssen Grand Sturdy 500 Sedan als het 

moet prima alleen bemannen. Zo staat er midscheeps een 

kikker, pal naast de opening in de reling waar je via het 

gangboord aan boord stapt en recht tegenover zijdeur in 

het stuurhuis. Vanachter de stuurstand ben je dus slechts 

enkele stappen verwijderd van deze kikker en de eventuele 

steiger of wal. Bovendien koos de eigenaar van dit schip 

voor diverse afstandsbedieningen, waaronder die van 

Yachtcontroller, waarmee hij niet eens achter de stuurstand 

hoeft te zitten tijdens het manoeuvreren. Standaard is het 

motorjacht uitgerust met een krachtige, proportionele 

boeg- en hekschroef met 400 Volt elektromotoren. Linssen 
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Yachts koos hier bewust voor een hoge spanning en dus 

een lage stroomsterkte, waardoor er minder kans is op ver-

hitting. Vanwege het hoge vermogen dat deze motoren 

vragen, worden zij van stroom voorzien via de generator. 

Zodra de boeg- en hekschroef op de stuurstand worden 

ingeschakeld, wordt ook de generator automatisch gestart. 

Yvonne legt uit: “Mocht de generator op dat moment ver-

bruikers in het boordnet van stroom voorzien - de zoge-

noemde hotelfunctie - dan worden die apparaten tijdelijk 

stopgezet om voorrang te geven aan de bediening van de 

boeg- en hekschroef. Zodra die dan weer uitgeschakeld 

zijn, wordt de hotelfunctie van de generator hervat.” 

Als we achter de stuurstand plaatsnemen, realiseren we 

pas hoe hoog de boeg is. Gelukkig kunnen wij er vanaf de 

eveneens vrij hoge stuurbank goed overheen kijken en 

hebben ook we door de zijramen en glazen achterpui een 

onbelemmerd zicht. De zitting is elektrisch verstelbaar, 

zodat we naar wens wat dichterbij of juist verder van de 

stuurstand af kunnen zitten. Om het vaarcomfort hier nog 

een stukje groter te maken, blijkt rechts naast de stuur-

stand een verrassing verscholen te zitten, in de vorm van 

een uitschuifbaar paneel waar onder meer de bediening 

van de stuurautomaat op is geïnstalleerd. Linssen noemt 

dit het ‘Smart Helm Console’. We hebben inmiddels de 

haven van Maasbracht achter ons gelaten en steken de 

Maas over naar het Polderveld. Op deze rustige plas voe-

ren we het toerental van de vijfcilinders stapsgewijs op, 

waarbij we de snelheid en het verbruik noteren. Tot 1750 

toeren blijft het geluidsniveau in het stuurhuis onder de 60 

dbA. We glijden dan met 12 km/uur door het water. Een 

mooie kruissnelheid stellen we vast bij 2000 toeren, waarbij 

het geluidsniveau met 61 dbA nog steeds heel aangenaam 

is en de snelheid is opgelopen naar ruim 13 km/uur. Het 

verbruik bedraagt 13 liter per uur voor de twee motoren 

samen. Vanaf 2250 toeren neemt het geluidsniveau toe, 

doordat de turbo’s nadrukkelijker van zich laten horen. Op 

maximaal vermogen, bij 3070 toeren, blijft de geluidsmeter 

echter steken tegen de 70 dbA, wat een keurige waarde is 

gezien het vermogen dat onder de vloer opgesteld staat. 

Daarbij voelt het schip zeer solide en voorspelbaar aan. De 

Grand Sturdy reageert goed op de stuurbewegingen, al is 

goed voelbaar hoeveel massa er in beweging wordt gezet. 

Wat wil je ook, met 24 ton schoon aan de haak! 

CONCLUSIE
De Grand Sturdy 500 Sedan is niet zomaar een groter for-

maat Linssen met open kuip. Linssen Yachts heeft een 

model ontwikkeld met een uitrustingsniveau en een mate 

van comfort die recht doet aan een luxe motorjacht in het 

hogere prijssegment. Met deze ‘traveller’, zoals de Lim-

burgse werf het schip noemt, kun je maandenlang over de 

Europese binnenwateren zwerven. Niet alleen dankzij zijn 

aangename afmetingen, maar door het totale pakket dat 

deze Linssen te bieden heeft.
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8  De afmetingen van de Linssen Grand Sturdy 500 Sedan lenen zich voor een toertocht over de Europese binnenwateren.
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