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TEST LINSSEN GRAND STURDY 45. 0 AC EN SEDAN

Een nieuw ontworpen ondenA/aterschip, veel verbeterde details en nog slimmere
gebruikmaking van de beschikbare ruimte aan boord: dat is wat de Grand Sturdy
45. 0 onderscheidt van zijn iets grotere voorganger, de 45. 9. Op een zonovergoten
Grevelingenmeer maken we een testvaart met de 13, 98 meter lange AC en Sedan.
YVONNEZWAAN

Op de nieuwe locatie van Linssen-dealer Jonkers Yachts in

Marina Port Zélande heerst vanmorgen volop bedrijvigheid.
De officiële festiviteiten rondom de opening van het nieuwe
bedrijfspand aan het Grevelingenmeer zijn net achter de
rug en ter gelegenheid daarvan wemelt het in de jachthaven nog van de Linssen-jachten. De volledige vernieuwde
modellenlijn, die vorig jaar werd geïntroduceerd onder de
naam Grand Sturdy DOT Zero, is hier zo'n beetje vertegenwoordigd. Het huidige modellengamma van Linssen Yachts
is een stuk overzichtelijker dan voorheen, met vier maten
variërend van 30 tot 45 voet in AC- en Sedan-uitvoering, de
470 Sedan Wheelhouse en de 500 AC Variotop. Wij varen
vandaag met de 45.0 AC en Sedan, die naast de Grand

ven en het CE-B gecertificeerde schip prettige vaareigenschappen oplevert, is daarvoor een goede basis, maar
Linssen Yachts ging verder dan dat. "Zo hebben we de

standaarduitrustingvan onze schepen eens goed onder de
loep genomen", vertelt Yvonne. "Een aantal voorzieningen
die voorheen op de optielijst stonden hebben we in de ba-

sisuitrusting gestopt, omdat we vinden dat die op een
echte toerboot thuishoren. Om bijvoorbeeld langeretijd onafhankelijk van walstroom aan boord te kunnen vertoeven,
zijn zonnepanelen op het dak geïnstalleerd en is het standaard-accupakket voor het boordnet uitgebreid. Verder zijn
alle vertrekken aan boord voorzien van heteluchtverwar-

ming en is de stuurstand onder meer uitgerust met een

Sturdy 500 AC als eerste in de serie een nieuw onderwa-

Raymarine-pakket, bestaande uit een Axiom 7 multifuncti-

terschip hebben.

oneel display, tridata-instrument, gps-antenne en roerstandaanwij'zer. " Ook nieuw is dat er voor de Grand Sturdy

EXTRA KNIK
Zoals alle

noviteiten

45. 0 kan worden gekozen uit zowel een één- als tweemovan

enige betekenis bij Linssen,

torige voortstuwingsinstalla-
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kreeg ook dit nieuwe ont-

schip uitgerust met 2 x 110
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werp een indrukwekkende

tie. In het laatste geval is het
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benaming met dito afkorting

pk. Nu vindenwij 220 pk vrij
fors, gemeten naar de maat-

mee, namelijk 'Softchine ^

staven van Linssen. Yvonne

Pre-stressed Huil' - ofwel
SPH. Sales- en marketing

legt uit dat de tweemotorige
installatie het uitgangspunt
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^ ' .

directeur Yvonne Linssen

legt ons uit wat de term inhoudt. "Dit onderwaterschip rolt
minder dan een multiknik, maar is niet zo bokkig als een
knikspant", verklaart ze. "De knikspantromp is net onder de
waterlijn voorzien van een extra knik, wat niet alleen een

beter vaargedrag in golven oplevert maar ook de aanvangs- en koersstabiliteit bevordert."

TOERBOOT
Bij de ontwikkeling van de Linssen45. 0 AC en Sedan stond
voorop dat beide modellen ultieme toerboten moesten

worden. Een romp die een hoog vaarcomfort biedt in gol-

is voor de Grand Sturdy-

modellen vanaf 45 voet vanwege het manoeuvreergemak
en het comfort op groter water. "Hoewel theoretisch iets
overgemotoriseerd, zitten de 110 pk diesels van Volvo
Penta het dichtst bij het ideale vermogen voor de 45. 0 AC
en Sedan. De uitvoering met éénVolvo Penta D4-180 is tot
stand gekomen op verzoek van met name Frankrijk-vaarders', aldus de Limburgse. De schepen die wij vandaag
testen zijn voorzien van de dubbele motorisering. Beide
motoren worden naast de standaard aanwezige dynamo
voorzien van een extra alternator van 24 volt / 75 ampère,
die de accucapaciteit van de boegschroef en optionele
hekschroef tijdens het varen op niveau houdt.
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1 De Grand Sturdy 45. 0 is standaard voorzien van twee zonnepanelen

VERNUFTIG

van 250 Watt. 2 De tweepersoons dinette in de Sedan. 3 De eigenaarshut van de Sedan. 4 De dinette en keuken in de AC liggen op een

Naast al deze nieuwe standaardvoorzieningen staan de
DOT Zero-modellen ook bol van vernuftige details die de

iets lager niveau dan de grote salon. 5 Eenfunctionele stuurstand en

boten nog functioneler maken en waarmee de beschikbare

comfortabele stuurstoel op het achterdek van deAC. 6 Optioneel kan

ruimte beter wordt benut dan voorheen het geval was. Een

deLinssen45.0 ookwordenvoorzienvaneenzwarte,donkergrijzeof

voorbeeld daarvan treffen we direct zodra we aan boord

blauweromp in plaats van de standaardzandkleur.

stappen van de 45.0 Sedan. In het kajuitdak zijn niet alleen

www. moforboot. com
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op fraaie wijze de twee zonnepanelen geïntegreerd, ook

ACHTERKAJUIT

het afwateringssysteem is hier zeer effectief in verwerkt,

Waar de Sedan een binnenstuurstand biedt in combinatie

om te voorkomen dat regenwater langs de ramen zijn
sporen achterlaat of op de cockpitvloer drupt.
De zijdeur in het bakboord-gangboord zagen we al eer-

met een comfortabele open kuip, heeft de Grand Sturdy
45. 0 AC een royaal achterdek met buitenstuurstand en als
bonus een grote eigenaarshut in de achterkajuit. Voor een
veilig, beschut gevoel is het achterdek omgeven door een
in de rvs-reling geïntegreerde verschansing en een windscherm rondom de stuurstand. Het gehele achterdek kan
worden overdekt met een cabriotent, zodat ook bij minder

der toegepast op Sedan-modellen van Linssen, maar in

de DOT Zero-serie heeft de 45. 0 Sedan als enige deze
'slide and pop-out door'. Het maakt de boot hiermee geschikt voor schippers om alleen vaartochten mee te

maken, want vanaf de stuurstand heb je zo in één stap de
middenbolderbinnen handbereik. Om de opstap naar het

mooi weer kan worden gevaren.

gangboord te vergemakkelijken kan bovendien de stuur-

sigen toiletruimte en een separate douche - is zeker niet

bank naar rechts worden geschoven. Ook in die positie
kun je nog steeds recht achter het stuurwiel zitten: goed

mis, maar kan zich uiteraard niet meten aan de masterca-

doordacht!

De eigenaarshut in de 45. 0 Sedan - voorzien van een

bin aan boord van de AC. Ook hier beschikken de eigenaars over een eigen toilet en douche, volop kasten en
lades en als kers op de taart een gezellig zitje in de hoek

Ook zo slim is de manier waarop de timmerlieden van
Linssen Yachts de tv in de salon hebben verstopt. In
plaats van een kast op te offeren waar het apparaat via
een lift in verdwijnt, is een constructie gemaakt waarbij
het scherm op zijn zij in een smal, diep luik in de stuurboord wand zakt en zo nauwelijks ruimte vergt. Een ander
leuk detail in de salon vinden we de tweepersoons minidinette, bestaande uit twee krukken en een klapbare
tafel. Optioneel kan deze hoek worden uitgebreid met een
heuse koffiebar. In dat geval wordt een kastje in de stuurboordwand voorzien van een Nespresso-Machine com-

aan stuurboord naast de toegangsdeur. Waar in de Sedan

pleet met koffiecuphouders.

de eigenaarshutis ondergebracht, treffen we in de AC een

-A»

Een voorziening die we zowel in de Sedan als in de AG

iets kleinere en minder luxe uitvoering van de eerste gas-

terugzien, is het verlengbare aanrechtblad in de keuken.

tenhut met Frans bed aan. De tweede gastenhut - met
twee kooien - is op dezelfde locatie ondergebracht als in

De in een U-opstelling geplaatste keuken is al niet klein

bemeten, maarmochtje toch nog extrawerkruimte nodig

de Sedan, aan bakboord in de voorkajuit. Er tegenover,

hebben dan is dat zo gepiept met het inklapbare blad
naast het gaskomfoor. Hiermee blokkeer je dan wel de
doorgang naar het voorschip, dus inklappen na gebruik is
raadzaam om het dagtoilet begaanbaar te houden! Verder treffen we op de AC nog een praktische vondst aan in

aan stuurboord, is in de AC de tweede badkamer met toi-

de vorm van een verschuifbaar tafelblad in de dinette, wat

onder de tafel kruipen om de hieronder verstopte lade
aan bakboord te bereiken overbodig maakt.

let en douchecabine en in de Sedan het dagtoilet te vin-

den. Wat beide boten gemeen hebben, is de stahoogte in
het gehele interieur en het minimum aan hoogteverschillen
in de vloeren. De Sedan wint het uiteraard wel van de AC,
met zijn salonvloer op gelijke hoogte met de kuip en

slechts twee treden dieje naar de lagergelegen voorkajuit
brengen. In de eigenaarshut van de AC kon Linssen

^

/
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7 De stuursalon van de sedan, met overal waarmogelijk lades, kasten
en luiken voor het opbergen van spullen. 8 Dagtoilet met douchevoor-

zieningin de Sedan.Alle werkbladenaanboordzijnvan Corian.
9 Vanaf het achterdek hebje perfect zicht rondom. 1 O Het tafelblad in
de dinette is verschuifbaar, om gemakkelijk bij de laden in de wand
^l

achter de tafel te kunnen. 11 Eigenaarshut in de achterkajuit van de

l. .p-

Grand Sturdy 45. 0 AC.

Yachts bovendien niet voorkomen wat drempels in de

vloer te maken ten behoeve van de stahoogte. Waar beide
boten wel ongeveer een gelijk aantal punten op scoren, is
de veelheid aan kasten en lades, overal waar die maar

konden worden gemaakt. Daarnaast beschikt de Sedan
over een grote bergruimte onder de kuipvloer en heeft de
AC een ruime pantry onder de salonvloer, bereikbaardoor
de trap naar het voorschip op te lichten. Voor de betimmering en aankleding van de 45. 0 is gekozen voor een lichte
kleurstelling voor de stoffering, gecombineerd met kersen
betimmering. Hout overheerst nog altijd in de interieurs
van Linssen, wat een tikkeltje behoudend is maar ook wel

riegroei door de warmte wordt beperkt. Verder besteedt

een lekker scheeps en vertrouwd sfeertje schept.

Linssen zichtbaar aandacht aan geluidsisolatie, in de vorm

TECHNIEK

van geluidsabsorberend en ontdreunend materiaal. Daarnaast maakt de vloer geen deel uit van het casco, maar is

Onder de salonvloer van zowel de AC als de Sedan staat

'zwevend' geplaatst, zodat trillingen van de motoren niet

de dubbele voortstuwingsinstallatie opgesteld. De motorruimtes zien er op beide schepen verzorgd en overzichte-

worden doorgegeven.

lijk uit en zijn goed toegankelijk voor regulier onderhoud en

VAREN

controles. In verband met de warmteontwikkeling van de

Begeleid door een stralende zon varen we eerst met de
Grand Sturdy 45.0 Sedan het Grevelingenmeer op. Vanaf
de stuurbank hebben we goed zicht rondom de boot en
met het als optie leverbare grote elektrische dakluik 'e-Va-

motoren zien wij de accu's liever buiten de motorruimte,
maar Yvonne Linssen legt uit dat de werf juist bewust voor

de motorruimte kiest in verband met de veiligheid. "Hier is
immers een automatisch blussysteem aanwezig!"

riodeck' geopend hebben we bijna het gevoel buiten te

Ook de vuilwatertank treffen we hier aan. Bij de AC is dit

sturen, h-loewel we in de salon zo ongeveer boven de mo-

een logische, centrale plek tussen de badkamers in vooren achterschip in, maar bij de Sedan zou het handiger zijn
deze voorin te plaatsen om de leidingen zo kort mogelijk te
houden. Overigens is de watertank is wél keurig buiten de
motorruimte gehouden, waarmee het risico op bacte-

toren zitten, is het geluidsniveau heel aangenaam. Tot een
toerental van 1. 600 omwentelingen per minuut, waarbij de

snelheid inmiddels is opgelopen tot zo'n 5 knopen, blijft de
geluidswaarde onder de 63 d(B)A. Pas als de boot boven
zijn rompsnelheid van circa 8, 5 knopen uit komt en het

10
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LINSSEN GRAND STURDY 45. 0 AC

Afmetingen
Lengtewaterlijn

13, 98x4, 35x1, 20 m

Kruiphoogte
Waterverplaatsing

3, 00 m

Materiaal

staal, vlak: 6 mm, romp: 5 mm, dekken en verti-

12,00 m

20.000 kg
cale ODbouwdelen: 4 mm

Rompvorm

12

CE-markering

B

Dieseltank
Vuilwater

2 x ca. 530 l
ca. 440 l
ca. 240 l

Motorisering
Schroefasinstallatie

2 xVolvo Penta Diesel, 5 cilinder, 110 pk
watergesmeerde schroefas met homokinetische

Bosgschroef

koppeling en stuwdruklager
elektrisch, Side Power 24 V /170 kgf

Hekschroef

optie

Boordnet

12 , 230 V
starten: 2 x 90 Ah onderhoudsvrij
boordnet: 3 x 85 Ah gelaccu
boegschrosf: 2 x 130Ah onderthoudsvrij

Watertank

Accu's

Lader/omvormer

Mastervolt Mass Combi 12/2200-100

Walstroom

230 V /16 A walaansluiting incl. aardlekschakelaar, door automatische zekeringen beveilgde
eindgroepen met walspanning indicatieen kabel
9,3 knopen (17, 2 km/u)

13
Topsnelheid
Kruissneiheid

Rompsnelheid
Vanafprijs
TOERENTAL,SNELHEIDENVERBRUIKLINSSENGRANDSTURDY45.0 AC
48

Prijs testschip
Belangrijkste extra's

40
snelheid

knopen

verbruik

700

1000

13UO

1600

1900

2200

25CC

2800

in liter/uur
3100 totaal

LINSSENGRAND STURDY 45.0 SEDAN
13, 98x4, 35x1, 20 m

Lengte waterlijn
Kruiphoogte
Waterverplaatsing

2, 75 m

Materiaal

Rompvorm
CE-markering
Watertank

TOERENTAL,SNELHEIDENVERBRUIKLINSSENGRANDSTURDY45.0 SEDAN

Vuilwater

Motorisering
Schroefasinstallatie
snelheid

zie 45. 0 AC
Mastervolt Mass Combi 12/2200-100
zie 45.0 AC
10, 2 knopen (18, 9 km/u)
ca. 7, 5 knopen (14 km/u)
ca. 8, 5 knopen (15, 7 km/u)

Kruissnelhsid

1300

1600

1900

Z200

2500

2800

jnlite.r/uur

3100 totaïl"

B

2 x ca. 530 l
ca. 440
ca. 240
2 x Volvo Penta Diesel, 5 cilinder, 110 pk
zie 45. 0 AC

Accu's

Topsnelheid

1000

19. 500 kg
zie 45. 0 AC
zie 45. 0 AC

elektrisch, Side Power24 V / 170 kgf

Lader/omvormer

knopen

12,00 m

Boegschroef
Hekschroef
Boord net

Walstroom

700

519.200,- incl. btw (enkele motor)
573.700, - incl. btw (tweemotorig)
674.077, 69 incl. btw
voorbereiding stabilisatoren, teak dekken,
walaansluiting met scheidingstrafo, dubbel glas,
elektrische ankerlier, solarpaneelsysteem

Afmetingen

Dieseltank

toeren per minuut

ca. 6, 7 knopen (12, 4 km/u)
ca. 8, 5 knopen (15, 7 km/u)

32

24

toeren per minuut

SPH (gepatenteerd) - Softehine Prestressed Huil:
knikspantromp met extra knik net onder waterlijn

Rompsnelheid
Vanafprijs

Prijs testschip
Belangrijkste extra's

optie

12 , 230 V

516.700,- incl. btw (enkele motor)
571.100,- incl. btw (tweemotorig)
705. 254, 55 incl. btw
E-Variodeck, teak dekken, hekschroef, 9, 5 kW
generator, elektrische ankerlier, dubbel glas, cof-

fee corner, uitgebreid navigatiepakket

12 Indeling LinssenGrandSturdy 45.0 AC
13 Indeling Linssen Grand Sturdy 45. 0 Sedan

BOUW EN INFORMATIE
Ontwerp

Anne Elsinga(romp) / LinssenYachts

Werf

Linssen Yachts
Brouwersstraat 17, Maasbracht

tel. 0475-439999 / info@linssenyachts. com
www. linssenyachts. com
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14
14 Detwee Grand Sturdy 45. 0 modellen varend op kruissnelheid.

toerental de 2. 500 ontstijgt, laten de twee diesels nadrukkelijker van zich horen. De maximale waarde die we noteren is 71 d(B)A, bij 3.000 toeren en 10,2 knopen. Daarbij
bouwt de Grand Sturdy zijn snelheid mooi gelijkmatig op

voor de navigator ontbreekt. Als optie is echter een tweede

en is merkbaar dat het onderwaterschip het water goed

taties ontlopen elkaar ook niet veel, al blijkt de AC iets min-

'lost' en daardoor ruimschoots boven de rompsnelheid uit

der hard te lopen. Logisch, gezien het feit dat dit model

komt. Een vlotte waterverplaatser dus, deze 45.0 Sedan!
Weer terug aan de steiger bij Jonkers Yachts stappen we
over op de Grand Sturdy 45. 0 AC. Als we de landvast achter losmaken, stuiten we opnieuw op een mooi detail
waaruit blijkt dat deze Linssen een echte 'vaardersboot' is.
In plaats van op het achterdek is hier een kikker op hoogte
geplaatst, in een uitsparing in de verschansing net onder
de reling. Zo kunnen we zonder te hoeven bukken de lijn

hoger en zo'n halve ton zwaarder is. De gps blijft aan

losmaken en binnenhalen, ideaal! Eigenaar Tim Remaut,

kruissnelheid stellen we vast bij 2. 000 toeren. Het verbruik

die ons vergezelt tijdens onze testvaart op zijn schip, wijst
ons op nog een slimme verbetering. "Op onzevorige boot,

6, 7 knopen door het water glijden.

stuurstoel of stuurbank leverbaar. Aangezien de 45. 0 AC is
voorzien van dezelfde romp en motoren als de Sedan is
het vaargedrag van de twee boten vergelijkbaar. De pres-

boord van dit onder Belgische vlag varende schip steken

op 9, 3 knopen, wat nog altijd ruim boven de theoretische
rompsnelheid van 8, 5 knopen ligt. De geluidswaarden gemeten vanaf het achterdek zijn uiteraard lager dan bij de
Sedan, omdat we verder van de motoren af zitten. Bij het
maximale toerental van 3. 050 omwentelingen per minuut

registreren we een geluidsniveau van 68 d(B)A. Een mooie
bedraagt dan 7 liter/uur per motor, terwijl we vlotjes met

een Linssen Grand Sturdy 40. 9, zat het schakelpaneel binnen bereik van kinderhandjes", vertelt hij. "Dat is gelukkig

CONCLUSIE

aangepast, het schakelpaneel zit nu hoog, in de wand aan
bakboord richting de voorkajuit. Nu komt Bompa tenmin-

Met de Grand Sturdy 45. 0 Sedan en AC laat Linssen
Yachts wederom zien waar de werf voor staat: geen we-

ste niet ineens stil te liggen als een van de kleinkinderen

reldschokkend nieuw design of interieur, noch de laatste

een knopje indrukt", lacht hij. We installeren ons op de

trends, maar een degelijke, bewezen formule als basis die

luxe, comfortabele en aan alle kanten verstelbare stuur-

tot in detail is verfijnd en geperfectioneerd. Op beide mo-

stoel op het achterdek en genieten van het prachtige uitzicht dat we vanafdeze positie over het azuurblauwemeer
hebben. Ondanks zijn formaat laat de Grand Sturdy zich
goed besturen en daarbij bewijzen de twee motoren uiter-

dellen barst het van de slimme vondsten en functionele op-

aard ook hun nut. Niet alleen voor de roerganger, maar

te worden gepakt om de naar hun eigen woorden 'ultieme

ook voor de andere opvarenden is het riante achterdek
een heerlijke plek om tijdens het varen te vertoeven. Wel
vinden we het jammer dat een plaatsje naast de stuurstoel

toerboot' te krijgen, juichen wij toe. De vanafprijs mag
daarmee wat hoger liggen, maar zo voldoet de boot wel

lossingen die het leven aan boord veraangenamen. Dat
Linssen er daarbij voor heeft gekozen het standaardpakket

zodanig uit te breiden dat de optielijst er niet meer bij hoeft

exactaanhetconceptdateraantengrondslagligt. @
oktober 2018
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