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LongIsland Yachts 
neemt Jachtwerf 
Allemansgeest over

LongIsland Yachts heeft Jachtwerf 
Allemansgeest aan de Hofweg in 
Voorschoten overgenomen van de familie 
Klaassen. Het idee is om de historische 
werf te tranformeren tot een yachting 
hotspot. Met de uitnodigende locatie aan 
het water in Voorschoten, wil jachtbouwer 
LongIsland Yachts inspelen op de 
alsmaar stijgende vraag naar sloepen, 
tenders en exclusieve jachten. Dave de 
Groot, eigenaar van LongIsland, ziet in 
Jachthaven Allemansgeest hiertoe een 
ultieme kans. Het terrein van 6.500 m2 
voorziet in een jachthaven met zowel een 
overdekte haven als buitenligplaatsen 
en productie- en stallingsloodsen. 
Naast de productie van nieuwe boten 
bieden de uitgebreide werffaciliteiten de 
mogelijkheid om alle denkbare service-, 
onderhoudswerkzaamheden en refits 
van jachten uit te voeren. Op Jachtwerf 
Allemansgeest zullen altijd LongIslands 
te bezichtigen zijn. De range van 
LongIsland bestaat uit luxe open en semi-
open motorboten van 7,5 tot 12 meter.  
Daarnaast wordt Jachtwerf Allemansgeest 
dealer van andere karakteristieke 
sloepen, tenders en motorjachten. Naast 
Jachtwerf Allemansgeest en direct aan 
de Vliet is tevens het gezellige Restaurant 
Allemansgeest te vinden. 

LongIsland Yachts 
+31 (0)71-3645848
www.longisland.nl

Menken Maritiem uit Ter Aar 
ontwikkelt de Hudson 2.0

Voor het modeljaar 2021 komt Sea-Doo met 
een innovatief nieuw model: de RXP-X RS 
300. Deze race-geïnspireerde waterscooter 
combineert kracht, besturing en controle 
op het water. De diepe V-romp met modern 
Shark Gill-ontwerp zorgt voor verbeterde 
handling in bochten en tijdens het varen op ruw 
water. Bovendien is de nieuwkomer uitgerust 
met een Rotax 1630 motor met Advanced Combustion Efficiency (ACE)-technologie. 
Deze is voorzien van een externe intercooler, levert een hoog rendement en een goede 
acceleratie. Daarnaast is het gewicht van de Sea-Doo gereduceerd met maar liefst 27 kg 
ten opzichte van zijn voorloper. Verder is het nieuwe type uitgevoerd met een verstelbaar 
achterzadel. Deze is tot 12,5 cm verstelbaar zodat de zitpositie voor iedere bestuurder 
aangepast kan worden. Het nieuwe type is uitgevoerd met alle noviteiten die Sea-
Doo de afgelopen jaren op de markt heeft gebracht, zoals de LinQ-accessoires, meer 
opslagruimte en het BRP Premium Audio systeem. 
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Menken Maritiem past de Hudson aan met een nieuwe kuipindeling. De slaapruimte, 
het kooktoestel en het wasbakje maken daarbij plaats voor meer loungeruimte. De werf 
reageert met dit nieuwe ontwerp op feedback van de klanten. Bernard Menken licht toe: 
“We hebben de afgelopen jaren van eigenaren teruggekregen dat het dubbele bed in de 
punt eigenlijk nauwelijks wordt gebruikt. Ook het kooktoestel en het wasbakje werden als 
‘grappig’ gezien omdat het erin zat, maar maakten van de boot nog geen volwaardige 
weekender. Het afsluitbare toilet in de punt wordt wél gewaardeerd.” Menken begrijpt 
die feedback. Zeker omdat de klanten de boot voornamelijk voor dagtochten gebruiken. 
Daarom ontwikkelt de werf de ‘Hudson 2.0’ met een nieuwe kuipindeling. “Het toilet blijft, 
de U-zit wordt vergroot en de hele motorkist wordt zonnedek en loungeplek. Er staan er 
al drie in het orderboek,” aldus Menken. Watersporters die een lang weekend weg willen, 
kunnen bij Menken Maritiem terecht voor een Newport Bass. De ‘Hudson 2.0’ is vanaf het 
voorjaar van 2021 leverbaar.
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Sea-Doo introduceert nieuw 
racemodel RXP-X RS 300 voor 2021
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