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Van zaterdag 20 november tot en met woensdag 22 december kunnen belangstellenden 
bij Linssen Yachts terecht voor de Linssen Yachts-Adventsweken. Bijna vijf weken lang is 
de showroom in Maasbracht ingericht in gezellige adventssfeer. Compleet met glühwein, 
warme chocomel en kerstmuziek bij de kerstboom. Bezoekers kunnen deze dagen zonder 
verplichtingen de opgestelde nieuwe en gebruikte Linssen-jachten bekijken en een rondgang 
maken door de werfhallen. De aanwezige jachten variëren in grootte van 30 tot 50 voet 
(9.70 tot 16.50 meter) en komen uit de drie verschillende jacht-series van Linssen: de Grand 
Sturdy-serie, de SL-serie en de Variotop®-serie. Daarbij krijgen bezoekers het Advents-
welkomstpakket met daarin de nieuwste brochure met alle nieuwe modellen, een feestelijke 
adventskalender en nog enkele verrassingen voor thuis. Om piekdrukte te voorkomen, 
verzoekt de werf belangstellenden om hun bezoek vooraf aan te melden. 
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Linssen Yachts organiseert Adventsweken 
in kerstsfeer

Gulf Craft’s Majesty 175 vaart uit met haar eigenaar

Dit najaar nam Jachtwerf Gulf Craft afscheid van haar vlaggenschip - de Majesty 175 - nu ze 
officieel is overgedragen aan haar eigenaar. Sinds haar onthulling in Dubai in mei 2021 heeft 
de Majesty 175 de interesse in de wereldwijde jachtwereld gewekt met haar unieke ontwerp. 
Het 56,4 meter lange jacht is volledig vervaardigd in de eigen productiefaciliteit van Gulf Craft 
in Umm Al Quwain in de Verenigde Arabische Emiraten. Haar slimme lay-out is ontworpen om 
plaats te bieden aan veertien gasten verspreid over zeven royale hutten en een bemanning 
van maximaal tien leden. Door gebruik te maken van geavanceerde composietmaterialen is de 
Majesty 175 ‘s werelds grootste megajacht, gebouwd als een MCA-LY3 jacht van meer dan 500 
GT. De proefvaarten op de Arabische Golf verliepen naar wens. Nu het superjacht overgedragen 
is aan haar eigenaar gaat zij wereldwijde jachthavens en exotische bestemmingen bezoeken. In 
Nederland wordt Gulf Craft vertegenwoordigd door Connect Yachtbrokers. 
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Yachtcharter 
De Drait neemt 
Jachtcharter 
Klompmaker over
Per 1 november 2021 is Jachtcharter 
Klompmaker in Woudsend onderdeel 
van Yachtcharter De Drait uit Drachten. 
De vloot van Klompmaker bestaat uit 
een bijzondere lijn met tien comfortabele 
kotterjachten. Jarenlange ervaring in de 
jachtbouw bij jachtwerf Klompmaker liggen 
hieraan ten grondslag. 

Er gaan ook vijf boten vanuit Drachten naar 
Woudsend. Dat zijn twee Drait Advantages 
(77 en 79) en drie Drait Classic-lines (39, 
50 en 52). De Drait boten moeten samen 
met de kotterjachten van Klompmaker 
een mooie combinatie vormen voor de 
locatie in Woudsend. Voor het seizoen 
2022 maakt Yachtcharter De Drait gebruik 
van de voorzieningen in Woudsend. De 
locatie heeft een eigen jachthaven met 
charterbasis en een jachtwerf voor service, 
onderhoud, reparatie en scheepsbouw. 
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