
Op 18, 19 en 20 november opent Linssen Yachts in Maasbracht haar showroom en werf 
voor de 19e editie van de Linssen Yachts Boat Show. Tijdens dit jaarlijks terugkerende 
evenement toont Linssen Yachts haar compleet vernieuwde en verder geperfectioneerde 
Grand Sturdy-modelprogramma van luxe stalen motorjachten. Op de boatshow kan kennis 
gemaakt worden met de nieuwe Grand Sturdy 35.0 AC en Sedan, de 40.0 AC en Sedan en 
de 470 Sedan Wheelhouse. Bovendien presenteert Linssen Yachts twee wereldprimeurs: de 
nieuwe Grand Sturdy 45.0 AC en het vlaggenschip, de Grand Sturdy 500 AC Variotop®. De 
Grand Sturdy 45.0 AC wordt gezien als de ultieme combinatie van de 40.0 en 500. Onder 
water is de Grand Sturdy 45.0 AC identiek aan de Grand Sturdy 500 AC Variotop®. Boven 
water zijn alle bijzonderheden uit het interieur en exterieur van de Grand Sturdy 40.0 terug te 
vinden. De nieuwe Grand Sturdy 500 AC Variotop® is de derde generatie van dit topmodel 
dat al sinds 1996 gevoerd wordt. Er is onder meer geïnvesteerd in een upgrade van de 
vaareigenschappen, het uitrustingsniveau, het interieur en de detaillering. Linssen Yachts is 
deze dagen geopend van 10.00 tot 16.00 uur. Aanmelden is niet nodig.

Linssen Yachts 
T: 0475-439999 
www.linssenyachts.com

Watersportnieuws | Motorboten
Kijk op www.BootAanBoot.nl voor meer watersportnieuws

Delta Boat Center vestigt zich in Brielle
Delta Boat Center uit Ouddorp is per 1 oktober 2017 verhuisd naar een nieuw kantoor 
in Brielle bij Marina Port Brielle. Deze jachthaven is direct gelegen aan het Brielse Meer. 
Delta Boat Center heeft op de nieuwe locatie beschikking over een sales lounge met 
kantoren. Daarbij is het nieuwe kantoor goed gepositioneerd ten opzichte van Rotterdam, 
Den Haag en Amsterdam, waarmee ook de bereikbaarheid voor de internationale klanten 
wordt verbeterd. Delta Boat Center is een familiebedrijf dat sinds 1969 gespecialiseerd 
is in de in- en verkoop van nieuwe en gebruikte motorjachten. Het bedrijf blijft diverse 
motorjachtmerken als dealer vertegenwoordigen. Momenteel is Delta Boat Center 
dealer van de Italiaanse Absolute Yachts en de Engelse English Harbour Yachts. Ook de 
bemiddeling in aan- en verkoop van motorboten wordt op de nieuwe locatie voortgezet. 
In samenwerking met de marina heeft Delta Boat Center de beschikking over een aantal 
ligplaatsen voor de bemiddelingsboten.

Delta Boat Center  |  T: 0111-677111  |  www.deltaboatcenter.com

Atlantic Motoryachts presenteert 
een nieuwe, revolutionaire serie: de 
Atlantic A500. Dit aluminium jacht is 
beschikbaar in drie uitvoeringen en is 
uitgevoerd met de vernieuwende Slide 
Hull. Atlantic is hiermee volledig terug 
op het internationale toneel van luxe 
motorjachten. De eerste Atlantic ‘nieuwe 
stijl’ is reeds vanaf tekening verkocht en 
is nu in aanbouw. De A500-serie wordt 
volgens de hoogst mogelijke standaard 
gebouwd. Luxe details, royaal gebruik 
van roestvrijstaal en een volledig custom 
build interieur kenmerken de nieuwe 
lijn. Atlantic bouwt de nieuwe modellen 

in aluminium. In nauwe samenwerking 
met Vripack International is de nieuwe 
Atlantic ontwikkeld met een Slide Hull. 
Hierdoor gaat de Atlantic soepel over in de 
maximale snelheid. De vaareigenschappen 
zijn nu op alle snelheden zeer comfortabel. 
Daarnaast bespaart dit romptype ruim 
20% aan brandstof. Vanaf nu worden alle 
motorjachten van Atlantic volgens het 
zogeheten Slide Hull-principe gebouwd. 
De Atlantic A500 bestaat in 3 varianten: de 
Convertible, Pilot House en Open. 

Hollandboat 
T: 0515-541131
www.hollandboat.nl

Atlantic Motoryachts 
introduceert nieuwe 
Atlantic A500 met 
Slide Hull

Twee wereldprimeurs tijdens 19e 
Linssen Yachts Boat Show

Grand Sturdy 45.0 AC
Grand Sturdy 500 AC Variotop

A500 Convertible

A500 Pilot House

A500 Open
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