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Linssen Yachts viert dit jaar haar 65-ja-
rig bestaan, toch is de werf nog niet van 
plan om met pensioen te gaan. Sterker 
nog: de plannen voor het nieuwe jaar zijn 
groot. Voor het jubileumjaar kondigt de 
werf weer nieuwe jachten aan. De Clas-
sic Sturdy 36 Sedan Deckbridge bijvoor-
beeld. Dit jacht biedt een extra verblijfs-
ruimte en stuurstand op de Deckbridge 
en heeft een bijzonder stoer uiterlijk. In 

Bij De Gier Maritiem in Enkhuizen is men 
bezig met een bijzonder interessante 
refitklus. Een in Italië gebouwd motor-
jacht, met een lengte van 23.50 me-
ter en een gewicht van ruim een ton, 
zal van binnen en van buiten volledig 
worden gemoderniseerd. Ook wordt het 
achterschip verlengd. Hiermee zal onder 
meer een grotere berging ontstaan zodat 
de tender en de waterscooter door mid-
del van een nieuwe hydraulische kraan 
eenvoudig, veilig en zeevast in het ach-
terschip kunnen worden opgeborgen. 
Het zwemplatform zal aanzienlijk groter 
worden en door het maken van twee 
gedraaide trappen is dit platform beter te 
bereiken. Het hydraulisch systeem wordt 
flink uitgebreid om voldoende capaciteit  
te kunnen leveren aan de boegschroef, 
de nieuw geïnstalleerde hekschroef, de 
gerenoveerde lieren op het dek en het 
stabilisatiesysteem. Het jacht zal worden 
uitgerust met een bijzonder - door De 
Gier Maritiem zelf ontworpen - stabili-
satiesysteem. Een zware elektramotor 
met een hydrauliekpomp zorgt voor de 
aandrijving van de stabilisatoren als het 
schip voor anker ligt. Ook wordt het 
verwarming- en aircosysteem efficiënt 
gemaakt. Aan het einde van het refitpro-
ces zal haar romp worden overgespoten. 
Op het maken van de bouwtekeningen 
na zal deze hele refit worden uitgevoerd 
door het vakkundige personeel van De 
Gier Maritiem.

De Gier Maritiem 
T: 0228-325812
www.degiermaritiem.nl

Smits Jachtmakelaardij nam deel aan de 
zevende editie van de internationale ten-
toonstelling Moscow Boat Show die van 
11 tot en met 16 maart 2014 gehou-
den werd in Crocus-Expo te Moskou. 
René Smits is een actieve makelaar in 
motorjachten, motorsailers en sloepen. 
“Het deelnemen aan zo’n grootschalige 

Op 1 mei 2014 bestaat SK-Jachtbouw 
40 jaar en dat laat de werf niet ongemerkt 
voorbij gaan. Vanaf donderdag 29 mei 
zullen SK-motorjachten uit alle windstre-
ken van Nederland, Duitsland en België 
in Sneek aanmeren. Eigenaar Tjerk Tuin-
stra: “We verwachten dat er vrijdag 30 mei 
minimaal 40 schepen voor de wal liggen 
bij SK-Jachtbouw aan de Houkesloot”. 
Alle aanwezige SK-eigenaren zullen el-
kaar treffen in een gezellige ambiance op 

de Classic Sturdy-serie is op dit moment 
de 42 Sedan in aanbouw. De AC-versie 
is vorig jaar tijdens de Linssen In-Water 
Boat Show gepresenteerd en nu volgt de 
Sedan. Ook in de Grand Sturdy 9-serie 
zijn belangrijke ontwikkelingen. Zo is er 
de 45.9 Sedan Variotop. Een combina-
tie van de succesvolle 45.9 en de unieke 
Linssen-Variotop® maakt dit jacht tot een 
bijzondere verschijning. Tot slot brengt 
Linssen Yachts dit jaar de Grand Sturdy 
52.9 AC Wheelhouse op de markt. Het 
nieuwe vlaggenschip uit de Grand Sturdy 
9-serie, met ruim 16 meter lengte, zal dit 
najaar worden gepresenteerd.

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

Linssen Yachts nog lang niet met 
pensioen

De Gier Maritiem 
zaagt megajacht 
in stukken

Smits Jachtmakelaardij zoekt 
Russische kopersmarkt op

SK-Jachtbouw viert 40-jarig jubileum

internationale beurs schept mogelijkheden 
voor contacten met buitenlandse agen-
ten voor samenwerking. Nederland staat 
internationaal hoog aangeschreven om 
haar goed onderhouden boten. Een groot 
deel van de schepen wordt op dit moment 
door buitenlandse klanten aangekocht,” 
legt Smits uit. Op de Moscow Boat Show 
presenteerde Smits Jachtmakelaardij 
twaalf van haar solide motorjachten, spe-
cifiek afgestemd op de Russische markt. 
René heeft gesprekken gevoerd met po-
tentiële klanten en werd daarbij bijgestaan 
door een Russische tolk.

Smits Jachtmakelaardij 
T: 010-5118000 
www.smitsjachtmakelaardij.nl

het werfterrein. Op zaterdagmorgen 31 
mei zullen de SK-motorjachten door de 
binnenstad van Sneek varen, richting de 
Kolk bij de Waterpoort. Daarna neemt de 
Vereniging SK vloot, de club voor en door 
SK-eigenaren, de organisatie over voor 
het jaarlijkse ‘natte’ treffen op het water.

SK-Jachtbouw 
T: 0515-418050
www.sk-jachtbouw.nl


