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De Linssen Grand Sturdy 500 Sedan Variodeck is 
genomineerd voor de titel European Powerboat of the Year 

2022. Het Nederlandse motorjacht is geselecteerd in de categorie 
‘Displacement / Semi-Displacement’. Of Linssen Yachts de prijs 

daadwerkelijk in de wacht sleept, dat is nog even afwachten. De European Powerboat 
of the Year Award wordt namelijk in januari 2022 uitgereikt. Dit gebeurt op de eerste dag 
van de botenbeurs Boot Düsseldorf in Duitsland. De European Powerboat Award is een 
initiatief van een groep internationale motorboot magazines die samen de jury vormen. 
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Linssen Grand Sturdy 500 
Sedan Variodeck genomineerd

Nieuwe 
Vri-Jon 
Contessa 
42 OC op 
Motorboot 
Sneek
Vri-Jon DSA Yachts presenteert van vrijdag 5 tot en met zondag 7 november de nieuwe 
Vri-Jon Contessa 42 OC op Motorboot Sneek. Tijdens dit evenement in Sneek tonen 
zeventien botenbedrijven in samenwerkingsverband hun aanbod. Vri-Jon DSA Yachts uit 
Ossenzijl is als gastwerf aanwezig met de Contessa 42 OC; een comfortabele en veelzijdige 
motorkruiser die de werf dit voorjaar opleverde. Kenmerkend aan dit model zijn onder meer 
de strakke en rechte lijnen van de romp en de grote ramen in het stuurhuis die helemaal 
rondom doorlopen. Ook de gelijkvloerse kuip, een grote infrarood verwarmingsplaat die de 
kuip verwarmt en het moderne en slim ingerichte interieur vallen op. Het luxe stalen jacht 
kan worden ingezet voor alle binnen- en buitenwateren van Europa. Dolman Yachting uit 
Zeewolde is als exclusief agent voor de Benelux en Duitsland tevens aanwezig op de show. 
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Boarncruiser 
nu met zijdeur 
op maat
Alle modellen in de Boarncruiser-range 
van Boarnstream Yachting zijn sinds 
deze zomer ook leverbaar met een op 
maat gemaakte zijdeur. Deze deur zorgt 
ervoor dat de schipper meteen vanaf de 
stuurstand naar buiten kan stappen. Dit 
is bijvoorbeeld handig bij het aanleggen 
van de boot en het in- en uitvaren van 
sluizen. Bij het ontwerp van de zijdeur 
is rekening gehouden met de elegante 
uitstraling van de Boarncruiser. De 
deur sluit daardoor goed aan bij het 
unieke design en de fraaie belijning van 
de motorjachten in deze modellijn.  

Wies Hokwerda, CEO bij Boarnstream 
Yachting, licht toe: “De vraag vanuit de 
markt om nog eenvoudiger vanuit het 
stuurhuis het gangboord te benaderen 
heeft geleid tot de ontwikkeling van deze 
zeer praktische en comfortabele optie.” 
 
Boarnstream Yachting  
+31 (0)566-600828 
www.boarnstream.com

YachtFocus Magazine 205  nieuwe boten - gebruikte boten www.YachtFocus.com  85


