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LINSSEN YACHTS BOAT
SHOW 2014
VIJFSTERRENSHOW MET FLAIR

7

Tekst: Gabi de Graaf-Weerts; foto‘s: Linssen Yachts/Zebra Fotostudio‘s

MET ZACHT GERUIS VALT EEN ENORM ZWART DOEK VANAF HET PLAFOND NAAR
BENEDEN. ÉÉN TEL IS HET STIL… EN DAN KLINKT EEN DAVEREND APPLAUS. GLANZEND IN DE SCHIJNWERPERS LATEN DE VIJF NIEUWE LINSSEN-MODELLEN ZICH
ZIEN AAN HET PUBLIEK DAT NAAR DE VIP-AVOND VAN DE LINSSEN YACHTS BOAT
SHOW 2014 IN MAASBRACHT IS GEKOMEN.
Zojuist heeft Yvonne Linssen verteld over deze vijf nieuwe modellen van Linssen Yachts. Over de Classic Sturdy
36 Sedan Deckbridge, de Classic Sturdy 42 Sedan, de
Grand Sturdy 30.9 Brilliant Edition, de Grand Sturdy 40.9
Brilliant Edition en de Grand Sturdy 52.9 AC Wheelhouse.
De Boat Show is dit jaar anders qua opzet. Alleen de vijf
primeurs staan in de Linssen Yachts-showroom. Met voor
de scheepsboegen tafeltjes, stoelen en barretjes voor het
publiek. Zo kan onder de voorstevens van de glanzende
modellen genoten worden van een hapje en een drankje.
Circa 200 bezoekers zijn naar de VIP-avond gekomen.
Bezoekers uit Nederland maar ook Belgen, Duitsers, Engelsen, Fransen en voor het eerst veertien leden van de
Finse eigenarenclub. Deze nieuwe Linssen-eigenarenclub
is in het afgelopen jaar opgericht en was voor het eerst
aanwezig op de show.

Na de opening door Yvonne Linssen kan iedereen de
nieuwe modellen bekijken. Vijf modellen met elk hun eigen charmes.
CLASSIC STURDY
Zo ligt er o.a. de Classic Sturdy 36 Sedan Deckbridge, met
de klassieke kenmerken van de Linssen Sturdy-stijl: de
grote raampartijen en het warme mahoniehouten interieur. Verfrissend zijn de witte plafonds en de huidbetimmering in Herreshoff-stijl. En waar de bezoekers echt van
gecharmeerd zijn, is de deckbridge met maar liefst 15 m2
meer ruimte.
Ook de nieuwe Classic Sturdy 42 Sedan is te bezichtigen.
Dit model is uitgevoerd met het Linssen-Variodeck, een
groot schuifdak waarbij je als stuurman in een handomdraai binnen of buiten kan zitten.
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BRILLIANT EDITIONS
De Grand Sturdy 30.9 AC Brilliant Edition en de Grand
Sturdy 40.9 AC Brilliant Edition vallen op door hun moderne diepgrijze kleur. Ook het interieur is geheel van
deze tijd.
GRAND STURDY 52.9 AC WHEELHOUSE
Maar de klapper van de avond is toch wel de Grand
Sturdy 52.9 AC Wheelhouse (zie ook pagina 30 e.v.). De
grootste die Linssen Yachts tot nu toe gebouwd heeft.
En dat is ook te zien. Bezoekers staan versteld van de
ruimte in het jacht; voor en achter een royale kajuit met
tweepersoonsbed, douche en toilet en een middenkajuit
met twee eenpersoonsbedden die kunnen worden omgevormd tot een tweepersoonsbed. Vooral de ‘split-level
saloon’, de doorkijk vanuit de riante salon, met een royale

hoekbank en losse zetels, naar de U-vormige pantry en
tegenoverliggende dinette met een grote eettafel, wordt
erg gewaardeerd en maakt dat het schip nog ruimer lijkt.
Vijf modellen waar nog lang over nagepraat wordt, bijvoorbeeld in hotel De Roosterhoeve in het nabijgelegen
Roosteren, waar traditiegetrouw tijdens het Boat Showweekend de eigenarenclubs uit diverse landen bijeenkomen.
Ook de bezoekers op zaterdag en zondag raken niet uitgekeken en uitgepraat over de vijf primeurs van Linssen
Yachts. Zo ook burgemeester Stef Strous van de gemeente Maasgouw. “Ik ben er trots op om Linssen Yachts binnen de gemeentegrenzen te hebben. Een ambachtelijk
maar ook innovatief bedrijf dat een diversiteit aan werkgelegenheid biedt; van timmermannen en schilders tot

L I N S S E N MAGAZINE # 4 5

9

verkopers en engineers”, zegt Strous rondkijkend over de
Grand Sturdy 52.9 AC Wheelhouse. “Een prachtig product
met internationale flair.”
Wie het vrije vaargevoel van een Linssen-motorjacht wil
ervaren of wie nog twijfelt over de aanschaf van een jacht
van Linssen, kan eerst eens een mooie reis maken via
Linssen Boating Holidays® (LBH), de chartercombinatie
die natuurlijk ook met een uitgebreide stand op de Boat
Show aanwezig is. Partners in heel Europa hebben zich in
LBH verenigd voor de verhuur van Linssen-motorjachten.

Samen met LBH kan naar ieders wensen een prachtige
boottocht door Europa samengesteld worden.
Het hele weekend blijft het een komen en gaan van bezoekers. Uiteindelijk zullen zo’n vijftienhonderd belangstellenden de Linssen Yachts Boat Show bezoeken.

