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SoSSego
Comfort 22

35 knopen

Een brede horizon: de Gebroeders van Enkhuizen in Makkum
bouwt niet alleen Noordkapers,
maar ook het grootste motorjacht op de beurs dit jaar.

D

e Sossego Comfort 22, van de
hand van Mulder Design, is een
snelvarend jacht, gebouwd in aluminium. De twee MAN-diesels van 1550 pk
elk zorgen voor een topsnelheid van 35
knopen. De kruissnelheid ligt rond de 32
knopen. De machinekamer is helemaal
achterin - prettig gescheiden van het
interieur, maar wel goed bereikbaar. Het
jacht is van alle gemakken voorzien en
heeft airco en een goed uitgeruste kombuis. Stijl, interieur en afwerking gaan in
overleg. Het enige dat echt vaststaat, is
de eigenaarshut met gescheiden sanitaire voorzieningen. Het jacht dat hier
wordt getoond, heeft onder andere een
zonnebed op het voordek, zowel een
binnenstuurstand als een stuurpositie
op de flybridge en een groot hydraulisch zwemplatform. Door dit te laten
zakken kan het dienstdoen als op- en
afstap bij het zwemmen, maar is het
ook ruim genoeg voor een bijboot.
Technische gegevens: Lxbxd 22,00
x 5,80 x 1,30 m, kruiphoogte 6,00 m,
waterverplaatsing 42 ton, motorisering
2 MAN-diesels van 1550 pk elk.
gebrvanenkhuizen.nl standnr A08

primeurs op de Hiswate water

T

weehonderd standhouders exposeren op de 32ste Hiswa te water
rond de 300 boten, een aantal dat vergelijkbaar is met vorig jaar. Met rond de
70 procent tegen ongeveer 30 procent
is de motorbotenbranche het ruimst
vertegenwoordigd. De kleinste met een
lengte van 3,80 meter is de Highfield
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RIB, de grootste de Sossego Comfort
22 met zijn 22 meter.
Doordat het totale aanbod is verdeeld
in verschillende belevingswerelden liggen zeil- en motorjachten door elkaar.
Hierdoor doet het aanbod overweldigend aan misschien, feit is wel dat je

DOOR: RICHARD DE JONGE

Meer nieuwe boten op
anwbwatersport.nl/nieuwe-boten

STOER EN LUXE

DRIE PRIMEURS VAN LINSSEN

D

De semi-custom
built Sossego 22 is
van alle gemakken
voorzien

zo alles ziet. Ook voor wat het nieuws
aangaat, winnen de motorboten het
van de zeiljachten. Voor wat de eerste
sector aangaat speciale aandacht voor
de Sossego Comfort 22, drie nieuwe
van Linssen Yachts, de Discovery OC
en de Spoker Saloon Yacht. De laatste
is een klassiek jacht in een moderne jas.

e 42 Sedan Deckbridge, 36.9 AC Variotop en
45.9 Sedan Wheelhouse zijn de drie nieuwe
Classic Sturdy’s van Linssen Yachts. De Classic
Sturdy 42 Sedan Deckbridge is de grotere uitvoering van de vorig jaar gepresenteerde 36 Deckbridge, waar de toegang tot de stuurstand boven
via het voordek geschiedt. Hij meet 13,25 x 4,35 x
1,20 m, wordt aangedreven door een Volvo Penta
D3 diesel van 150 pk en kost € 465.900.
De Grand Sturdy 36.9 AC Variotop is het kleinste
jacht uitgevoerd met de gepatenteerde Variotop.
Met een druk op de knop kan niet alleen de kap
worden geopend, waardoor je binnen toch buiten
zit, maar kan om de hoogte van het schip te verminderen ook de beugel naar achteren worden
geklapt. De Gran d Sturdy 36.9 AC Variotop meet
11,10 over alles x 3,40 x 1,00 m. Motorisering Volvo
Penta D2 diesel van 75 pk. Prijs € 355.540.
De Grand Sturdy 45.9 Sedan Wheelhouse wordt
standaard aangedreven door een enkele Volvo
Penta D4 diesel van 180 pk, maar hij is ook leverbaar met twee motoren. Het schip heeft twee hutten met vier slaapplaatsen en de kuip en de stuursalon zitten op hetzelfde niveau. Hij meet 14,30 x
4,35 x 1,20 m. Prijs: € 577.900.
linssenyachts.com Standnr C01.

De zeilsector presenteert op de Hiswa
te water onder andere de nieuwe Hanse
315 en de Atlantic 40 Coast.

19.00 uur. Tickets: volwassenen € 18,50
(online € 15), jongeren € 8 (€ 6,50).
Info: hiswatewater.nl

De Hiswa te water is van 1 t/m 6
september in de Amsterdam Marina
op de NDSM-werf in Amsterdam.
Openingstijden: dagelijks van 11.00 tot

Op deze en volgende pagina’s een overzicht van jachten en producten die nog
niet eerder op een watersporttentoonstelling te zien zijn geweest.

08 • 2015

ANWBWATERSPORT.NL

105

