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Mei staat bij Linssen Yachts in het teken van ‘‘Start Boating’’. De werf geeft in deze maand
informatie over avontuurlijke vaarroutes, verzekeringen, jachtfinanciering, vaarcursussen,
bootstyling en Linssen-verhuur (Linssen Boating Holidays®). Servicevragen zullen door
servicepartners worden beantwoord. Linssen Yachts tracht op deze manier de startende
watersporter van A tot Z te informeren over wat er allemaal mogelijk is. Yvonne Linssen:
“In tijden waarin varen zo’n prachtige mogelijkheid biedt tot veilig vakantie vieren,
willen wij als werf de drempel verlagen en onzekerheden wegnemen bij de beginnende
watersporter.” Linssen Yachts zal zowel persoonlijk (op afspraak) als op afstand (virtueel)
klaarstaan om vragen te beantwoorden of geïnteresseerden door te verwijzen naar de
juiste contactpersonen. Start Boating Weeks is de hele maand mei op maandag tot en met
zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.
Linssen Yachts | +31 (0)475-439999 | www.linssenyachts.com

Nieuwe Sealine C335 met
inboard of outboard

De watersport is aan een opmars bezig
en meer boten worden te water gelaten.
Dat betekent dat ligplaatsen schaarser
worden. Jachthaven Andijk is een van de
havens waar het merkbaar drukker is. Toch
is hier nog wel een plekje te bemachtigen
als u een mooie uitvalsbasis zoekt om
het IJsselmeer en de Waddenzee te
bevaren. Andijk onderscheidt zich door
de gemoedelijke sfeer en de vriendelijke
medewerkers. Ze zetten graag een
stapje extra voor de gasten. Hier heerst
een echte watersportsfeer, wat nog
versterkt wordt doordat er niet alleen
heel grote jachten liggen. Zowel met de
motorboot als met de zeilboot ligt u prima
in Jachthaven Andijk. De haven ligt op
slechts 2 uur varen van de Stevinsluizen
bij Den Oever (overigens tot 26 april
gestremd), die leiden naar de Waddenzee.
Nog dichterbij zijn de prachtige Zuiderzeestadjes Enkhuizen of Medemblik. Om de
hoek van de haven is een mooi strand.
Jachthaven Andijk
+31 (0)228-593075
www.jachthavenandijk.nl

In deze door Sealine nieuw aan haar modellenrange toegevoegde 33 ft
motorjachten kiest de klant voor een binnenboordmotor tot 440 pk met een
topsnelheid van ca. 31 knopen, of voor dubbele buitenboordmotoren met
2x 300 pk en een topsnelheid tot ca. 40 knopen. Met outboards heet het
model C335v en is het zwemplatform anders. Door de glazen vouwdeur en
het kantelraam worden de cockpit en de salon samengevoegd tot één ruimte,
wat met het elektrisch bedienbare schuifdak en de in het panoramaraam
aan stuurboord geïntegreerde schuifdeur zorgt voor een frisse lucht. Andrea
Zambonini van Sealine zegt: “Onze ambitie was om de C335 en C335v uit te
rusten met alle comfort van een groter motorjacht van 36 voet. De stahoogte
in de salon en cabines is uniek in deze klasse. Met het grote, extravagante
raamoppervlak hebben we een nieuw Sealine designkenmerk ontwikkeld
waardoor een ongelooflijke hoeveelheid natuurlijk licht benedendeks komt.”
Verkoop door De Vaart Yachting in Lelystad.

Specificaties Sealine C335:
Lxbxd
10.31 x 3.50 x 1.03 m
Brandstoftank
570 l
Watertank
220 l
Waterverplaatsing 6.670kg
CE categorie
B
Max. personen
8
Motoren opties
1x Volvo Penta D6-340 pk of
1x Volvo Penta D6-400 pk of 2x Volvo Penta D3-220 pk
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