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Aquanaut Yachting presenteert de ko-
mende HISWA te water de 1700 EV II als 
wereldprimeur. Zijn grootte is een belangrijk 
kenmerk, maar ook door de ronde vormen, 
het fraaie voorsteven en niet in de laatste 
plaats door de kleurstelling is dit parade-
paardje van de in Sneek gevestigde werf 

VENO Yachting - de jachtbouwer met de 
exclusieve bouwrechten van de voorma-
lige Holterman-lijn - breidt deze lijn uit met 
een 49-voeter. De VENO 49 combineert 
de voordelen van de grotere VENO’s met 
die van een schip dat net onder de 15 
meter grens blijft. De nieuwe VENO is 
ontworpen door Vripack en is als zee-
waardig rondspant jacht compleet ge-
noeg om het hele jaar comfortabel op 

De Linssen ‘9’-serie van Linssen Yachts be-
staat inmiddels 9 jaar. Met de introductie in 
2004 werd de markt voor stalen jachtbouw 
opgeschud door de uitgekiende Logicam-
seriebouw en de vele voordelen die dit met 
zich meebrengt. Dit jubileum is voor de 
werf reden om twee limited-editions uit te 
brengen van de Grand Sturdy 34.9 en 40.9 
AC. Waardevolle en waardevaste jachten 
met een complete specificatie tegen een 
zeer aantrekkelijke prijs. “We merken meer 
en meer dat onze klanten steeds meer let-
ten op de beste prijs-kwaliteitsverhouding, 
vaareigenschappen en de waardevastheid. 
Doordat de beursresultaten nog steeds te-
genvallen en de rentepercentages zelfs on-
der het inflatieniveau staan, zoeken ze naar 
waardevaste investeringen,” aldus Yvonne 
Linssen. Vorig jaar liet de werf in mei weten 
twintig nieuwbouwjachten verkocht te heb-
ben, dit jaar zijn dat er in dezelfde maand 
negentien. “Dit uitstekende resultaat en een 
verder goed verlopen eerste halfjaar geven 
ons de mogelijkheid om ook in de toekomst 
te blijven innoveren en aan nieuwe produc-
ten te werken,” vertelt Yvonne Linssen.

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

FlexYachts breidt de vloot uit met een 
nieuwe Greenline 33. Hierdoor kan er nu 
ook met dit motorjacht flexibel gevaren 
worden. Bij FlexYachts wordt een jacht 
gedeeld met maximaal zes andere cap-
tains. Deelnemers sluiten hiervoor een all-in 
abonnement af voor een jaar waarbij on-
derhoud, schoonmaak en havengeld zijn 
inbegrepen. Per maand krijgen leden een 
vaartegoed van drieënhalve dag. Daarmee 
kan van een halve dag tot een week wor-
den gevaren. Boekingen worden gedaan 
via het innovatieve online boekingssysteem 
van FlexYachts waarmee de vaarblokken 

een opvallende verschijning. De romp is 
uitgevoerd in gebroken wit in combinatie 
met een aardse tint rond de ramen in de 
opbouw. Ook binnen vindt men een af-
wijkende kleurstelling waarbij de toepas-
sing van kersenhout tot een minimum is 
teruggebracht zonder dat dit het scheepse 

karakter van het motorjacht aantast. In 
plaats van veel hout zijn gecapitonneerde 
meubelpanelen aangebracht en zijn wit 
en bordeaux de belangrijkste kleuren. Het 
gevolg is een modern, fris en stijlvol ge-
heel. De Aquanaut 1700 EV II wordt com-
pleet geleverd met onder meer teakdek-
ken, generator, radar, autopilot en Kabola 
verwarming en heeft een vraagprijs van
€ 1.046.230,- in de meest luxe Admiraal
uitvoering. Naast de 1700 EV II zal 
Aquanaut ook de Drifter 1300 CS AK 
naar de show meenemen. Beide jach-
ten zijn te bezichtingen op stand E09.
Aquanaut Yachting
T: 0515-412253, www.aquanaut.nl

Wereldprimeur Aquanaut 1700 EV II op HISWA te water

VENO Yachting en Vripack 
presenteren veelzijdige 49-voeter

Linssen Yachts 
blijft innoveren

Innovatief deelconcept FlexYachts 
start met motorjachten

te kunnen wonen, maar is ook compact 
genoeg om binnendoor naar Frankrijk af 
te zakken. Een schip dat het gevoel geeft 
van een groot jacht, maar zonder de las-
ten die daarbij horen, zoals net te krappe 
ligplaatsen en het gedoe van benodigde 
vaarbewijzen en -papieren. De boot is 
custom built waardoor de klant zelf onder 
meer de kleur, het materiaal, de inrichting 
en de techniek aan boord bepaalt. VENO 
richt zich met het nieuwe jacht primair 
op de Nederlandse en Duitse markt. De 
49-voeter heeft een vanafprijs van
€€679.000,-.

VENO Yachting 
T: 038-3377493
www.veno-yachting.nl

eenvoudig en flexibel in te plannen zijn. De 
Greenline 33 ligt vanaf 1 augustus in We-
meldinge. Andere locaties zoals Bruinisse 
en Almere/Muiderzand volgen later. Voor 
zeilers zijn er in verschillende havens drie 
Dufours GL 365, een Dehler 29 en een Saf-
fier 26 beschikbaar. FlexYachts is aanwezig 
op de HISWA te water op standnummer 
T078.  

FlexYachts 
T: 070-3628341 
www.flexyachts.nl


