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Linssen Yachts organiseert zesde
Linssen In-Water Boat Show

Vanaf vrijdag 23 mei organiseert Linssen
Yachts de jaarlijkse Linssen In-Water
Boat Show. Voor de zesde keer kunnen
bezoekers zich van vrijdag tot en met
maandag laten inspireren door de luxe
motorjachtenbouwer. De Linssen In-Water Boat Show is opgezet als proefvaartevenement. Een groot deel van de show
vindt dan ook in en op het water plaats.
Ervaren schippers staan klaar voor een

proefvaart met een jacht naar keuze. Ook
binnen is het feest. In de showrooms is
een brede keur aan nieuwe en gebruikte
jachten in topconditie bewonderen. De
Linssen In-Water Boat Show is van vrijdag 23 tot en met maandag 26 mei dagelijks van 10.00 tot 16.00 uur geopend.
Linssen Yachts
T: 0475-439999, www.linssenyachts.com

Deep Water Yachts introduceert
Korvet 14 CLR

Ontworpen in CE-A categorie en bestemd
voor het grote water opent de Korvet 14
CLR een wereld aan mogelijkheden voor
lange zeereizen. Initiatiefnemer en bedenker van het 14 meter lange jacht is Peter
Bost. Hij lanceerde Deep Water Yachts,
het bedrijf dat de bouw van dit schip realiseert in nauwe samenwerking met een
klein aantal experts. De opdracht aan

Willem Nieland luidde een motorjacht te
ontwerpen met een groter bereik en een
hogere kruissnelheid dan gebruikelijk is
voor traditionele jachten van dit formaat.
Tegelijkertijd moest het jacht weinig diepgang hebben en kunnen droogvallen om
zo ook de kust- en binnenwateren tot haar
vaargebied te kunnen rekenen. Het resultaat is een solide aluminium jacht met een
dynamische rondspant romp. Hierdoor is
ze in staat lange afstanden af te leggen
onder vrijwel alle weersomstandigheden,
in alle seizoenen en met optimaal comfort.
De twee Steyr motoren dragen bij aan de
veiligheid van dit schip dat in alle opzichten
zelfvoorzienend is. De Korvet 14 CLR zal
worden gepresenteerd tijdens de HISWA
te water 2014 in Amsterdam.

Dauntless
motorjachtlijn van
De Gier Maritiem
goed ontvangen
Het is al weer even geleden dat de Enkhuizer jachtwerf vol trots haar nieuwe
motorjachtenlijn Dauntless heeft gepresenteerd. “Zowel op de boatshow als in
de nieuwbouwmarkt is het nieuwe ontwerp goed ontvangen. Naast potentiële
kopers hebben ook collega jachtbouwers
zeer positief gereageerd op haar verschijning,” aldus Peter Rood van De Gier Maritiem. Het door Theo Werner getekende
motorjacht is in eerste instantie in drie
verschillende lengtes leverbaar: 45, 50 en
60 voet. De Dauntless is een comfortabel, robuust en stijlvol schip dat ook zeewaardig, veelzijdig en eenvoudig in gebruik is. Door haar afmetingen en relatief
geringe diepte is het jacht ook geschikt
om de Europese binnenwateren te ontdekken. Het interieur is custom built, wat
betekent dat de eigenaar de ruimte heeft
om zijn wensen in het jacht te verwerken. Zo kan men ervoor kiezen het dek,
salon en kombuis op één niveau te realiseren zodat het aantal hoogteverschillen zo klein mogelijk wordt. De salon en
het achterdek zijn altijd gelijkvloers. Ook
kan men kiezen hoeveel gastenhutten,
badkamers en toiletten men aan boord
wil hebben. De ruime machinekamer bevindt zich niet onder de salon maar onder
het achterdek. Hierdoor ervaart men aan
boord een minimum aan motorgeluid. In
de machinekamer is tevens een opbergruimte en een laadpunt voor elektrische
fietsen welke met een kraantje aan boord
gehesen kunnen worden. Mede dankzij
haar boeg- en hekschoef (optioneel) is
het jacht eenvoudig te manoeuvreren. De
geluids- en trillingsarme constructie, het
ergonomische onderwaterschip en de
zuinige motor zorgen tezamen voor een
maximaal vaarcomfort.
De Gier Maritiem
T: 0228-325812
www.degiermaritiem.com

Deep Water Yachts
T: 06-22978803
www.deepwateryachts.com
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