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Genomineerden HISWA Motorboot
van het Jaar 2018 bekend

Tijdens de opening van de HISWA te water 2018, op woensdag 5 september om 12.00 uur
in de Bataviahaven te Lelystad, wordt bekend gemaakt welke motorboot de titel ‘HISWA
Motorboot van het Jaar 2018’ ontvangt. Uit een lange lijst van nieuwe pleziervaartuigen
heeft de jury drie jachten genomineerd: de Hermes Speedster, Keizer 42 en VanVossen 800
SP Runabout zijn in de race. Ook in de categorie zeiljachten zijn drie boten genomineerd.
Hierover leest u meer in dit magazine in de rubriek Zeilnieuws op pagina 31. De boten
worden beoordeeld op het innovatieve karakter, vaareigenschappen, constructie, prijskwaliteitverhouding en design. Aan de hand van de testdagen, die in de week voor de
HISWA te water plaatsvinden, bepaalt de jury welke motor- en zeilboot de prestigieuze titel
het meest verdienen. De winnende en genomineerde boten zijn daar tevens te bezichtigen
tot en met zondag 9 september.
HISWA te water | www.hiswatewater.nl

Yerseke Offshore 62 gebouwd voor
jarenlang vaarplezier
Deze zomer heeft Yerseke Watersportservice
het nieuw gebouwde motorjacht Yerseke
Offshore 62 te water gelaten. Het custom
build motorjacht van 18.6 meter is gebouwd
in opdracht van een ervaren booteigenaar
en voorzien van de modernste techniek om
een lang en comfortabel verblijf aan boord
mogelijk te maken. Het slim uitgedachte
interieur is gericht op veel daglicht en
uitzicht vanuit het stuurhuis, de salon en de

eigenaarshut. Om ook tot op latere leeftijd
te kunnen blijven varen, heeft de eigenaar
het schip laten uitrusten met een zeer
zware hydraulische boeg- en hekschroef
en twee spudpalen. Daarnaast is het schip
voorzien van Magnus Master stabilisatoren
zodat het schip ook in zeegang comfortabel
vaart. Het gehele schip is te bedienen vanaf
touchscreens op de brug of in de salon,
alsook via de tablet of mobiel middels het
Yachtcontrol besturingssysteem. Doordat de
mast door het dak heen kan zakken en de
satelliet antennes om kunnen klappen heeft
het schip een doorvaarthoogte van
4.34 meter.

Yerseke Watersportservice
T: 0113-576006
www.yersekegroup.nl
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Linssen Yachts
presenteert twee
primeurs op
HISWA te water

Linssen Yachts brengt twee nieuwe versies
van de Grand Sturdy naar de HISWA te
water, de nieuwe Grand Sturdy 30.0 AC
en de 45.0 Sedan. Met de kleine 30.0 AC
en Sedan laat Linssen Yachts zien dat
ruimte een relatief begrip is. De 30.0 doet
in niets onder voor de grotere jachten uit
de Grand Sturdy-serie. De styling en het
interieur voor de nieuwe 30.0-serie zijn
tot stand gekomen in samenwerking met
designstudio KesselsGranger DesignWorks.
De 30.0 AC en 30.0 Sedan zijn twee
stabiele, goed manoeuvreerbare jachten
waarmee alle binnenwateren, rivieren,
kanalen en meren van Europa goed te
bevaren zijn. Maar ook ‘buitenom’ varen
langs beschutte kustgebieden behoort met
deze nieuwste Grand Sturdy modellen tot
de mogelijkheden. De andere primeur is de
Grand Sturdy 45.0 Sedan. Dit jacht wordt
door de werf aangekondigd als de ultieme
reisboot. Het heeft een bijzonder ruime salon,
die bij geopende salondeuren samen met
de open kuip een enorme leefruimte vormt.
Daarbij is de Grand Sturdy 45.0 zeer stabiel,
fluisterstil en stuurt ze soepel. Standaard
is het jacht uitgerust met twee krachtige
Volvo Penta dieselmotoren voor een stabiele
voortstuwing.

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