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alUmare 29

Console of
kajuit? 
Yvonne Zwaan en Daphne Doove

De Alumare van Linskens BV is moeilijk te definiëren: hij heeft de 

klassieke, nostalgische uitstraling van een kajuitsloep, maar een 

onderwaterschip dat écht is ontwikkeld voor snelvaren. Bovendien is 

hij niet van polyester, maar van aluminium. Het voorschip heeft iets 

weg van een bakdekker en de opbouw houdt het midden tussen een 

kajuit en een console. Maar of het nu een kajuit- of een consoleboot 

is, hebben wij nog niet kunnen beslissen. Waar we wél uit zijn, is 

dat er over het ontwerp van deze planerende boot heel goed is 

nagedacht. Zóveel bewegingsruimte en comfort op een boot van 

8,85 meter is zeer uitzonderlijk.

Je zou het niet zeggen, maar aan de basis van het concept van de Alumare 

staat een speedboot. ,,Ik heb jarenlang speedboot gevaren’’, vertelt directeur 

Peter Linskens. ,,Met de boot op de trailer, achter de camper reden we in 

de zomer naar Kroatië om daar onze vakanties aan en op het water door te 

brengen. Het grote gemis vond ik de bewegingsruimte aan boord. Bovendien 

voelde ik me altijd wat ongemakkelijk bij  het ‘snelle jongen’-imago van zo’n 

speedboot.’’

WoLf in scHAApskLeren

Samen met Van Vossen Design ontwikkelde Linskens een ‘wolf in schaapskle-

ren’: een snelvarende motorboot met een stijlvolle uitstraling en veel leef-

ruimte, nog nét trailerbaar en in combinatie met zijn camper niet langer dan 

18 meter. ,,Ik hoop natuurlijk dat ik met de Alumare niet alleen mijn eigen 

wens vervul, maar ook beantwoord aan een vraag in de markt’’, aldus de 

ondernemer. ,,Door zijn beperkte afmetingen en de mogelijkheid om zowel 

snel als langzaam te varen, is het een heel veelzijdige boot. Bovendien zijn 

de voorzieningen aanwezig om naast dagtochten meerdaagse vaartochten te 

kunnen te maken.’’ 

ALuMiniuM

Het gekozen bouwmateriaal voor de Alumare 29 is Linskens BV niet vreemd. 

De Wanssumse werf bouwde in het verleden onder meer de Catcruiser, even-

01 Peter Linskens aan het 

roer van zijn droomboot: de 

Alumare is een combinatie 

van een kajuitsloep, conso-

leboot en bakdekker, maar 

dan met een planerend 

onderwaterschip. 02 Het 

potdeksel van massief teak 

en het robuuste rvs beslag 

zijn een verrijking voor het 

uiterlijk van de Alumare. 

De positie van de midden-

bolder is zo gekozen, dat je 

er vanachter de stuurstand 

bij kunt. Zo kan de boot 

door één persoon worden 

aangelegd. 03  De ruimte 

aan boord is efficiënt 

benut, met waar mogelijk 

open vakken, kastjes en 

bergruimtes. 04 Hét sterke 

punt van deze snelvarende 

motorboot: de enorme open 

kuip, die van alle comfort is 

voorzien. 
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eens van aluminium. Ook voor Van Vossen Design kent aluminium weinig 

geheimen. Het ontwerpbureau berekende voor het planerende onderwater-

schip een stijve constructie met een spantenstelsel dat te vergelijken is met 

een honingraadstructuur. Om goed bestand te zijn tegen de krachten die op 

een snelvarende boot worden uitgeoefend, tekende Van Vossen bovendien 

nog twee ‘trappen’ in het voorschip, die in het interieur van bouwnummer 1 

goed zichtbaar zijn. Ook het aluminium buisprofiel, dat is afgewerkt met een 

rubberen stootrand, heeft een versterkend effect op het casco. 

Om galvanische corrosie van het onedele metaal te voorkomen, is het on-

derwaterschip uiteraard voorzien van anodes. Daarnaast is er nergens aan 

boord direct contact tussen rvs en aluminium. Zo is al het dekbeslag op het 

teakhouten potdeksel bevestigd en de rvs bouten zijn in kunststof bussen ge-

plaatst. Om ook het risico op elektrolyse te vermijden, is het 12 Volts boord-

net dubbelpolig uitgevoerd en volledig gescheiden van het casco. Bovendien 

wordt iedere boot bij oplevering door een onafhankelijk keuringsbureau ge-

test op de aanwezigheid van elektrische spanning in het metaal. 

stuurBAnk

De belangrijkste leefruimte op de Alumare 29 is zonder twijfel de open kuip. 

Prominent middelpunt is hier de tweepersoons stuurbank, die aan de ach-

terzijde een buitenkeukentje herbergt en aan de onderzijde toegang biedt tot 

de midscheeps geplaatste motor. Op bouwnummer één, ons proefvaartschip, 

verschaft de stuurbank nét het extra beetje hoogte dat de vijfcilinder diesel 

onder de kuipvloer te kort zou komen. Vanaf bouwnummer twee is dat niet 

meer nodig, omdat dan het zwemplateau en de kuipvloer op één niveau wor-

den gelegd. ,,Voordeel hiervan is dat we alternatieve indelingen kunnen aan-

bieden,’’ aldus Linskens. ,,De stuurbank hoéft dan niet meer in die vorm op 

deze plek te staan.’’ Naast deze aanpassing, wordt het windscherm van ie-

dere volgende Alumare voorzien van een rvs frame. Verder wordt bouwnum-

mer twee de eerste uitvoering met een hondenkooi in het achterschip. 

Wat ons betreft zijn er op dit prototype nog enkele verbeterpunten ten aan-

zien van de veiligheid. Zo zou een spiegeldeur geen overbodige luxe zijn 

– zeker wanneer er kleine kinderen of huisdieren meevaren – en bij het stuur-

console ontbreekt een handgreep voor de meevaarder. 

kAjuit

Kun je over de buitenzijde nog van mening verschillen of het nu een kajuit is 

of een console, het interieur heeft toch écht alle kenmerken van een kajuit.  

Vanuit de open kuip stappen we in een sfeervolle hut, met een vaste twee-

persoons kooi. De deur aan stuurboord biedt toegang tot de afgesloten toilet-

ruimte, waar eveneens duidelijk aandacht aan is besteed. Linskens heeft dan 

weliswaar voor een chemisch toilet gekozen, het is wél een mooi exemplaar. 

Het enige storende element in het interieur vormt de vloer, waar ten behoeve 

van de constructie van de romp twee drempels in zitten. Linskens overweegt 

dit te verhelpen door de vloer te verhogen, waardoor er iets op de stahoogte 

wordt ingeleverd. Goed doordacht is de obstakelvrije kajuitingang, voorzien 

van een rolluik dat van beneden naar boven wordt gesloten. Geopend vormt 

de hardhouten bovenzijde van het rolluik de drempel van de kajuitingang. 

Motorisering

Het is een prachtige lentedag als wij vanuit de haven van Wanssum richting 

het Leukermeer varen. Zo vroeg in het seizoen is het nog heel stil op het 

water, dus we kunnen ongestoord onze tests uitvoeren. Ons proefvaartschip 

is uitgerust met een 250 pk dieselmotor van Vetus, waarmee we moeiteloos 

een topsnelheid van ruim 44 km/uur bereiken bij 4200 toeren. Bij 2300 toeren 

komt de boot in glijvaart en binnen 15 seconden varen we op kruissnelheid. 

Boot en motor vormen een mooie combinatie, die zich zowel voor snel als 

05 Het fraaie interieur van de Alumare 29, waarin de 

kleuren van de skai bekleding in de open kuip en de 

romp terug komen. 06 De toiletruimte. 07 De positie 

van de stuurstand op ca. 2/3 van het schip biedt de 

roerganger veel overzicht. 
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voor langzaam varen leent. Standaard wordt de Alumare 29 echter uitgerust 

met een 80 pk viercilinder diesel, waarmee je in feite een langzaamvarende 

uitvoering koopt. Als tussenoptie is er ook nog 140 pk leverbaar. Wil je echter 

alle mogelijkheden van deze boot kunnen benutten, dan zul je moeten inves-

teren in die zwaardere motorisering van 250 pk. 

VAren

Door de positie van de stuurstand op zo’n 2/3 van het schip hebben we on-

geveer evenveel boot voor als achter ons, wat een prettig overzicht oplevert. 

We voelen ons dan ook al snel vertrouwd met de boot, terwijl we één hand 

op het hydraulisch sportstuur en het andere op de elektronische gashendel 

houden. Snel varen is met de Alumare een fluitje van een cent, dankzij zijn 

stabiele vaargedrag. Op lage snelheid is de boot wat windgevoeliger, vanwege 

het ontbreken van een kiel. Door zijn kleine roer zijn de draaicirkels van de 

Alumare aan de forse kant en is het wieleffect goed merkbaar. Tijdens het ma-

noeuvreren maken we  dan ook  dankbaar gebruik van de boegschroef. 

concLusie

De Alumare 29 combineert de voordelen van een consoleboot met de voor-

delen van een kajuitboot. De slimme lay-out biedt ongekend veel bewegings-

ruimte en opbergmogelijkheden voor een boot van dit formaat. Daarbij is het 

onderwaterschip ook echt ontwikkeld voor snelvaren. Om die reden is er wat 

ons betreft maar één uitvoering waarbij deze stijlvolle alleskunner volledig 

tot zijn recht komt: met de optionele 250 pk dieselmotor. 

alumare 29
afmetingen

lengte 8,85 m
breedte 2,85 m
Diepgang 0,80 m
Kruiphoogte 1,90 m (met windscherm)

casco

waterverplaatsing 2.400 kg
materiaal zeewaardig aluminium, romp 5 mm,   
 opbouw 4 mm
constructie raamwerk van spanten (honingraadstruc  
 tuur)
rompvorm v-romp met sprayrails. vlaktilling: ?   
 graden 
waterdichte schotten geen
ce-markering c

tanks

Diesel 170 l (voorzijde motor, in motorruimte)
Drinkwater 61 l (onder bed in vooronder)
vuilwater geen, chemisch toilet

voortstuwing

Standaardmotor vetus 4 cilinder, 80 pk 
motor proefvaartschip vetus vf250, 5 cilinder, 250 pk bij 4200
 toeren per minuut
Keerkoppeling Zf, hydraulisch
Schroefas watergesmeerd, met flexibele koppeling
Schroef vierbladschroef, linksdraaiend 
boegschroef optie

elektrische installatie

boordnet 12 volt
accu’s  starten 108 ah (lood-calcium)
 verbruikers 108 ah (lood-calcium)
 acculader
 boordnet is dubbelpolig uitgevoerd en 
 gescheiden van het casco

indeling

accomodatie kajuit met vast tweepersoonsbed en   
 afgesloten toiletruimte, open kuip met   
 stuurstand en tweepersoons stuurbank,   
 buitenkeuken (1-pits spiritus kookplaat   
 en wasbakje), compressorkoelkast,   
 zitbank en groot zonnebed

prestaties

Kruissnelheid ca. 30 km/uur
topsnelheid 44,7 km/uur
acceleratie binnen 10 seconden in plané

prijzen

Standaard uitvoering € 99.500 incl. btw
proefvaartschip € 153.970 incl. btw
belangrijkste extra’s Zwaardere motorisering, boegschroef,  
 flexiteek dek rondom, teak potdeksel, 
 biminitop, elektrische ankerlier, 
 stuurautomaat, koelkast. 

bouw en informatie

ontwerp van vossen Design en linskens 
werf linskens bv
 Geijsterseweg 10
 5861 bl wanssum
 tel. 0478-531 935 
 info@linskensbv.nl
 www.linskensbv.nl
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