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Bekend zeezeiler Henk de Velde gooit 
het over een andere boeg. Juniper, 
het schip waarmee Henk met zijn zes-
de wereldreis het wereldrecord ‘solo 
trimaran’ op zijn naam heeft gezet, 
wordt vervangen door een karaktervol-
le De Vries Lentsch Kotter, aangeboden 
bij Jachtmakelaardij De Maas. Bijzon-
der is dat Henk en zijn zoon Stefan los 
van elkaar dit schip in hun persoonlijke 
top drie als vervanger van Juniper had-

den gezet. Jachtmakelaardij De Maas 
van Ricardo Bosma in Alem bood drie 
favorieten van Henk aan, waardoor hij 
een sleutelrol kon spelen in de switch. 
De kotter is gecertificeerd en volledig 
uitgerust voor lange zeereizen die De 
Velde wil gaan maken. 

Jachtmakelaardij De Maas 
T: 0418-661536 
www.jachtmakelaardij-demaas.nl

Henk de Velde koopt motorjacht bij Jachtmakelaardij De Maas

Openwerfdag North-Line Yachts

Linssen-modellengamma. Diverse 
modellen van klein tot groot staan over-
zichtelijk naast elkaar in de showroom. 
Linssen Yachts presenteert dit jaar twee 
primeurs, namelijk de Grand Sturdy 
500 Wheelhouse Mark III en de Grand 
Sturdy 40.9 Sedan LongTop. De Grand 
Sturdy 500 Variotop is al jarenlang het 
vlaggenschip van Linssen. Dankzij de 
unieke Linssen-Variotop kan de ruime, 
gesloten stuursalon met één druk op de 
knop veranderd worden in een open, 
maar toch beschutte buitenstuurstand. 
Tijdens de Linssen Yachts Boat Show 
wordt de Wheelhouse-versie gepre-
senteerd. Een herkenbare 500, maar 
dan met een gesloten stuursalon, een 
elektrisch schuifdak en een geringe 
doorvaarthoogte. De tweede primeur is 

om kennis te maken met de
werf en haar werkzaamheden. In de
productiehal zijn een aantal model-
len in diverse stadia van afbouw te 
bezichtigen, waaronder de North-Line
42 Wheelhouse en de primeur van de 
North-Line 50. Bezoekers krijgen de 
mogelijkheid met eigen ogen te
zien wat het allemaal inhoudt om 
CE-A zeewaardige  motorschepen te 
bouwen. Zo komen zaken als de bouw 
van een polyester casco, het instal-
leren van motoren en het intimmeren 
van een interieur aan bod. Naast de 
schepen in aanbouw zijn ook alle 
op de markt gebrachte modellen te 

de Grand Sturdy 40.9 Sedan LongTop.  
De succesvolle 40.9 Sedan kan sinds 
kort ook worden uitgevoerd met een 
longtop, een verlengd salondak over 
de open kuip. Naast de eigen show 
maakt Linssen Yachts zich ook op 
voor Boot Düsseldorf, waar de bou-
wer uit Maasbracht vier modellen zal 
tonen. De Grand Sturdy 34.9 AC wordt 
hier getoond. De Grand Sturdy 500 
Wheelhouse Mark III en Grand Sturdy 
40.9 Sedan Longtop beleven hier hun 
primeur in Duitsland en voor de nieuwe 
Classic Sturdy 36 AC wordt dit zelfs de 
wereldprimeur. U vindt Linssen Yachts 
op stand F25 in hal 15. 

Linssen Yachts 
T: 0475-439999, www.linssenyachts.com

bezichtigen, waaronder de North-Line 
800, North-Line 37 Express, North-
Line 37 Wheelhouse en de North-Line 
42 Express. Met dit complete aanbod 
krijgen bezoekers de mogelijkheid om 
voor hun nieuwe schip de juiste keuzes 
te maken, waarbij ze kunnen leren van 
de reeds afgebouwde jachten. Om het 
plaatje compleet te maken, presente-
ren diverse leveranciers van North-Line 
Yachts de nieuwste trends op het ge-
bied van motoren, navigatieapparatuur, 
bekleding en accessoires.

North-Line Yachts 
T: 0517-391054, www.north-line.nl

Van zaterdag 24 november tot en 
met maandag 26 november wordt bij 
Linssen Yachts in Maasbracht weer de 
jaarlijkse Linssen Yachts Boat Show 
gehouden. De inmiddels 14e show is 
erop gericht een zo compleet mogelijk 
overzicht te geven van het huidige 

Vrijdag 28 en zaterdag 29 december 
2012 zet North-Line Yachts, bouwer 
van de zeewaardige, polyester North-
Line motorjachten, haar deuren open. 
Van 10.00 tot 16.00 uur is iedereen 
welkom op Kelvinstraat 2D te Harlingen 

Linssen Yachts pakt groot uit op eigen show en Boot Düsseldorf
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