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Jeanneau DB/43: een oude 
bekende in een nieuw jasje

‘It’s the most 
wonderful time’
bij Linssen Yachts
Van zaterdag 19 november tot en met 
woensdag 21 december kunt u bij Linssen 
Yachts terecht voor de Linssen Yachts 
Boat Show Adventsweken. Bijna vijf weken 
lang is de showroom sfeervol ingericht in 
een gezellige adventssfeer met glühwein, 
warme chocomel en kerstmuziek bij de 
kerstboom. U kunt in alle rust en geheel 
vrijblijvend de opgestelde nieuwe en 
gebruikte Linssen jachten bekijken en 
onder begeleiding een rondgang door de 
werfhallen maken. In de showroom staat 
een grote verscheidenheid aan nieuwe 
en gebruikte jachten opgesteld uit de 
drie verschillende series van de werf: de 
Grand Sturdy-serie, de SL-serie en de 
unieke Variotop®-serie. Stuk voor stuk 
fraaie jachten variërend van 10 tot 16.50 
meter, met achterkajuit of met open kuip. 
Bovendien staan de wereldprimeurs, de 
Linssen 45 SL Sedan en de Linssen 55 SL 
AC Variotop®, prominent voor u opgesteld. 
In het water ligt een Linssen Grand Sturdy 
40.0 AC klaar voor een proefvaart.
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De ontwerpfi losofi e van Riviera’s Sport Yacht collectie belichaamt drie vereisten: slanke styling, 
gelijkvloers leven en zeewaardigheid. Het nieuwste model van de Australische jachtwerf is 
genomineerd voor de European Power Boat of the Year Award in de categorie tot 20 meter. 
Het jacht is voorzien van een reeks luxe Platinum Edition kenmerken zoals het zwart/wit/ 
zilver kleurenpalet, de premium stoffen, hoogglans walnoothout kasten en hoogpolig tapijt. 
Daarnaast wordt het jacht standaard voorzien van A merken, degelijke materialen en een 
hoog niveau van comfort zoals een hydraulisch zwemplateau en wetbar. Het jacht heeft drie 
hutten met een midscheepse master cabin met voldoende stahoogte over de volle breedte 
van de boot. Bovendien zorgen de grote ramen voor veel natuurlijk licht. De stuurstand is 
uitgerust met een joystick, twee Garmin Glass Cockpit navigatiehulpmiddelen en een C-zone 
bedieningspaneel. Het vermogen aan boord van de 4600 Sport Yacht wordt geleverd door 
twee Volvo Penta D6-IPS650’s met IPS10 POD aandrijvingen die elk 480 pk (353kW) leveren. 
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Riviera 4600 Sport 
Yacht Platinum Edition 
- Innovatie en stijl
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Met de DB/43 blaast Jeanneau de iconische naam DB - Day Boat - 
uit de jaren tachtig, nieuw leven in. Het sportieve ontwerp van Garroni 
Design in combinatie met de prachtige V-vormige romp van de hand 
van Michael Peters belooft wat moois. Garroni: “De DB/43 is de pure 
weerspiegeling van mijn wens om een tijdloos, uniek model te creëren 
voor iedereen die van de zee houdt.” Het interieur is licht en luxe 
afgewerkt met twee vaste slaapkamers en maximaal twee badkamers. 
De DB/43 is bovendien uitgerust met het SEANAPPS-systeem, 
waarmee de controle- en onderhoudsfuncties van het jacht op afstand 
uit te voeren zijn vanaf een smarthphone. Door Jeanneau’s kennis 
in scheepsbouw te combineren met motoren van ‘s werelds beste 
motorfabrikanten levert de DB/43 uitzonderlijke prestaties op zee en 
is dan ook verkrijgbaar in een inboard- en outboardversie. Volgens de 
werf voldoet de dagboot door het design, het luxe interieur en slimme 
technologie aan de eisen van hedendaagse schippers.
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