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Presentatie nieuwe Linssen Classic
Sturdy 36 Sedan Deckbridge tijdens
de HISWA te water
Boten- en
Camperbeurs
Gorinchem op 26
en 27 september
Tijdens de HISWA te water presenteert
Linssen Yachts de nieuwe Classic Sturdy
36 Sedan Deckbridge. In samenwerking
met Linssen-dealer Nasta Marine in Zwitserland heeft Linssen Yachts dit bijzondere
concept ontwikkeld. De ‘Deckbridge’ is
het beste te vergelijken met een Flybridge.
Maar anders dan ‘slechts’ een extra stuurstand is de Deckbridge een uitbreiding van
de bestaande leefruimte met maar liefst 15
m2. De toegang tot de Deckbridge is via het
voordek. Middels een veilige, korte, schuine
trap met zijleuning is de Deckbridge voor
iedereen gemakkelijk toegankelijk, zonder
smalle trap of nauwe doorgang. Bovendien

ontstaat er met deze indeling geen ruimteverlies in de kuip en ook niet boven op het
dek. Op de Deckbridge bevindt zich standaard een stuurstand met een comfortabele stuurstoel, een meevaarstoel inclusief afdekhoezen, een L-bank met kussenset en
een tafel. Optioneel kan dit worden aangevuld met een koelkast/bar met glazen, een
wetbar (spoelbak met koud water), een grill
en een kussenset om een mooi zonnedek
te creëren.
Linssen Yachts
T: 0475-439999
www.linssenyachts.com

Gorinchem maakt zich op voor een
nieuwe beurs met boten en campers
te koop: de 27 editie van de Boten- en
Camperbeurs in Gorinchem. Het buitenevenement start op vrijdag 26 september en op zaterdag is er aansluitend een
grote beursmarkt. Gorinchem brengt dit
jaar wederom een aantrekkelijke mix van
particulieren en bedrijven. Ook de locatie
blijft bijzonder: midden in de historische
binnenstad. Voor bezoekers is toegang
tot de beurs gratis. Tijdens de beurs
brengt de veerdienst de bezoekers kosteloos naar de overkant waar Sleeuwijk
Yachting haar aanbod presenteert.
Boten- en Camperbeurs Gorinchem
www.botenbeursgorinchem.nl

WNE Luxury Yachts nieuwe
dealer van Elan Power Benelux

Per 1 augustus 2014 is WNE Yachting
benoemd tot Elan Power dealer Benelux.
WNE Yachting is al jaren aanspreekpunt
voor de zeiljachtenrange van Elan. Nu zal
het onder de naam WNE Luxury Yachts
ook de motorjachten van het Sloveense
merk vertegenwoordigen. Ed van der
Steene licht toe: “We zijn trots op deze
uitbreiding. Afgelopen jaren hebben wij

al een relatie kunnen opbouwen met diverse Elan Power eigenaren, in de vorm
van leverancier van reserve-onderdelen.
Met name in de periode dat er geen vertegenwoordiging in de Benelux was.” Elan
Power timmert momenteel behoorlijk aan
de weg met de door de succesvolle Naval
Architect Tony Castro ontworpen modellenrange met lengtes van 30 tot 53 voet.
De Elan Power 30, die vorig jaar in augustus gelanceerd werd, is afgelopen Boot
Düsseldorf verkozen tot ‘European Yacht
of the Year’.

WNE Luxury Yachts
T: 0168-820203
www.wne-yachting.nl
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