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Met de opening van een kantoor in Zwit-
serland (Bottighofen) leek het slechts een 
kwestie van tijd dat Serious Yachts een 
model op de markt zou brengen dat spe-
ciaal gericht is op de Zwitserse markt. 
Dit is de Gently 40’ Lausanne geworden. 
De bouw van de eerste boot is inmid-
dels gestart. “De Zwitserse meren vragen 
om een speciale aanpak. De afmetingen 
van de ligplaatsen bijvoorbeeld zorgen 
ervoor dat de boten aan een beperkte 
breedte gebonden zijn,” zo laat de werf 
ons weten. Serious Yachts speelt daar 
met de Gently 40’ Lausanne op in. Het 
jacht heeft een zeldzaam voorkomende 

Van zaterdag 22 november tot en met 
maandag 24 november organiseert Lins-
sen Yachts in Maasbracht voor de zes-
tiende keer de jaarlijkse Linssen Yachts 
Boat Show. Dit jaar staan er maar liefst 
vijf nieuwe jachten opgesteld, met als ab-
solute primeur de Grand Sturdy 52.9 AC 
Wheelhouse, het nieuwe vlaggenschip 
van Linssen. Dit jacht heeft een unieke 
indeling voorzien van een riante voor- en 
achterkajuit met een tweepersoonsbed, 
toilet en douche en een middenkajuit met 
twee eenpersoonsbedden of één twee-
persoonsbed. De 52.9 is ook leverbaar 
in Variotop®-uitvoering. Naast de Grand 
Sturdy 52.9 AC Wheelhouse beleven de 
Grand Sturdy 30.9 AC Brilliant, Grand 
Sturdy 40.9 AC Briljant, Classic Sturdy 36 
Sedan Deckbridge en de Classic Sturdy 
42 Sedan hier hun (wereld)primeur.  De 
30.9 AC Brilliant Edition en 40.9 AC Bril-
liant Edition zijn ontwikkeld ter gelegen-
heid van het 65-jarig jubileum van Lins-
sen Yachts. Deze modellen zijn nu nog 
aantrekkelijker gemaakt met een verfris-
sende interieur- en exterieurstyling. De 
nieuwe Classic Sturdy 36 Sedan Deck-
bridge en de Classic Sturdy 42 Sedan 
maken de inmiddels volwassen Classic 
Sturdy-serie compleet. Naast de nieuw-
bouwjachten zijn ook de gebruikte jach-
ten te bezichtigen. Verder is het mogelijk 
om meer informatie in te winnen over de 
chartermogelijkheden van het Linssen 
Boating Holidays®-netwerk.  Gedurende 
de show is de werf dagelijks van 10.00 
tot 16.00 uur te bezoeken.

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

De klassieke Grouwstervlet blijft nog altijd 
in trek. Recent is voor een klant uit Duits-
land een nieuwe Grouwstervlet 13.50 
AK met het bouwnummer 88 te water 
gelaten. Het nieuwe schip is uitgerust 
met diverse extra´s zoals een teak interi-
eurbetimmering, twee vluchtluiken in het 
dak van het voorkajuit, een extra krach-
tige Vetus Deutz 170 pk motor, een radar 
en een cabrio kuiptent. Ook heeft deze 

lengte- en breedteverhouding. De Gently 
40’ is 12,06 meter lang en 3,60 meter 
breed. De door Arnold de Ruyter gete-
kende 40-voeter heeft de kenmerkende 
klassieke Gently-lijnen gecombineerd 
met moderne techniek en een mate van 
afwerking die we vooral kennen uit de 
wereld van de megajachten. Op dit mo-
ment is de eerste Gently 40’ Lausanne 
in aanbouw op de werf. Het eindresultaat 
zal in januari op Boot Düsseldorf 2015 te 
zien zijn.
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Gently 40’ Lausanne van Serious 
Yachts als wereldprimeur op Boot 
Düsseldorf

Vijf primeurs 
op de Linssen 
Yachts Boat 
Show 2014

Jachtwerf Grouwstervlet levert weer 
een nieuwe Grouwstervlet 13.50 op

Grouwstervlet 13.50, naast een ruime ei-
genaarshut met een tweepersoonsbed,  
een geïntegreerde tweepersoonshut on-
der de kuipbanken én een extra twee-
persoons slaaphut onder de vloer van de 
stuurstand.  
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