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Linssen Yachts breidt SL-serie
uit met ‘hippe’ Linssen 35 SL AC

Op Boot Düsseldorf 2020 introduceerde Linssen Yachts de Linssen 30 SL Sedan. SL staat
hierbij voor ‘Sport Luxury’. Nu wordt de serie uitgebreid met de Linssen 35 SL AC. Eind mei
werd dit nieuwe model op een unieke wijze aan het publiek voorgesteld tijdens de Linssen
Virtual Boatshow. Net als bij het kleinere zusje staat bij dit model de sportieve, luxe uitstraling
centraal. Het model is ‘hipper’ dan de traditionele Linssen. Een van de meest opvallende
kenmerken van het SL-ontwerp is het zwevende dak. Dit is bereikt door de raamkozijnen en
stijlen van de salon af te werken in antraciet. Hiermee is de glazen façade als één element
visueel met elkaar verbonden en ontstaat er een denkbeeldige scheiding van het dak. Zaken
als een PVC stootrand, de antracietkleurige coating rondom de ramen en patrijspoorten, de
roestvrijstalen logoplaat in de vorm van een vleugel en de machinekamerluchtinlaat met het
in roestvrijstaal gegraveerde Sport Luxury-badge maken dit model uniek en vernieuwend. De
kleurstelling is speciaal ontwikkeld voor de SL-serie van Linssen Yachts. Hierbij kan worden
gekozen uit Egg Shell White (standaard), Fjord Blue, Cove Green en Haven Grey. Linssen
Yachts wordt vertegenwoordigd door Jonkers Yachts.
Jonkers Yachts | +31 (0)111-673330 | www.jonkers.org

Nieuwe Boarncruiser 37 Lounge
vergroot buitengevoel

Eerste semi- custom
Hull Vane® getest
bij Yerseke
Watersportservice

De Hull Vane® is een Nederlandse
uitvinding om schepen comfortabeler en
efficiënter te maken. Als eerste klant voor
de semi-custom Hull Vane® was Gerard
Sentse, directeur/eigenaar van Yerseke
Watersportservice, erg benieuwd naar de
voordelen die deze ‘onderwaterspoiler’
zou geven op het 18,5 meter lange
aluminium motorjacht Colinda, gebouwd
door zijn werf. Het jacht werd dan ook
uitgebreid getest voor en na de retrofit.
De resultaten zijn opmerkelijk. Het schip
maakt minder golven, is beduidend
stiller, is ruim 20% zuiniger en vaart nu
1,5 km/u sneller. Gerard Sentse van
Yerseke Watersportservice: “Naast de
brandstofbesparing en CO2-reductie
ging het de klant toch in de eerste plaats
om comfortverhoging. Doordat minder
vermogen nodig is op de kruissnelheid
vaart de Colinda nu significant stiller. Het
schip blijft ook vlakker en maakt minder
golven.”
Yerseke Watersportservice
+31 (0)113-576006
www.yersekegroup.nl

Buitengevoel, comfort en stijl. Dat zijn de drie belangrijkste kenmerken van de gloednieuwe
Boarncruiser Lounge. “De nieuwe Boarncruiser biedt alle comfort en klasse om te genieten van
zonnige dagen en kostbare buitenmomenten,” aldus Wies Hokwerda, directrice van De Boarnstream
International Motoryachts. Zoals de naam al aangeeft heeft de 11.06 meter lange Lounge alles
aan boord om optimaal te kunnen ontspannen op het water. Uiteraard zijn de loungebanken
prominent aanwezig. En voor wie dat wil, wordt de buitenruimte ook voorzien van een echte
wetbar met warm en koud water. In de kajuit is er een comfortabele en opvallend ruime
masterbedroom voorzien. De werf heeft de maximale snelheid berekend op tien knopen.
Op kruissnelheid vaart dit CE-categorie B jacht zeven knopen.
De Boarnstream International Motoryachts
+31 (0)566-600828 | www.boarncruiser.com
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