
Watersportnieuws | Motorboten
Kijk op www.BootAanBoot.nl voor meer watersportnieuws

Bouwnummer 1 van de bekende Luxe Motor 1800 van Euroship Services komt binnenkort 
op de markt voor een nieuwe eigenaar. Een unieke kans voor liefhebbers. Het demoschip 
is twintig jaar geleden gebouwd en is sindsdien altijd in bezit geweest van de jachtwerf en 
de familie achter deze werf: de familie Cornelissen. Het schip heeft uitsluitend in Nederland 
gevaren en snakt nu naar buitenlandse ervaring. Aan ruimte geen gebrek: de Luxe Motor 
telt een salon, een keuken met dinette, drie ruime hutten, douche en toilet. Daardoor 
is de boot niet alleen interessant voor vaarvakanties, maar ook zeer geschikt voor lang 
verblijf aan boord. De nieuwe eigenaar van bouwnummer 1 koopt geen instapklare boot. 
“Het schip heeft aandacht nodig en kan naar de wens van de nieuwe eigenaar aangepast 
worden,” aldus Kees Cornelissen van Euroship Services. De boot is hiermee klaar voor een 
zogeheten ‘lifetime overhoal’. Met één grote refit kan zij aan een tweede leven beginnen. 
Na dit demoschip zijn er vele varianten gebouwd van de 1800. Meer informatie en foto’s 
zijn verkrijgbaar via info@euroshipservices.nl. 
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De legendarische 
Doggersbank 66’ 
Offshore is terug. 
Momenteel bouwt 
Altena Yachting 
een gloednieuw 
exemplaar. De werf 
bouwt het jacht in 
opdracht van een 
Noord-Europese 
familie bestaande 
uit hands-on zeilers 

die de overstap naar een motorjacht willen maken. Hoewel het basisontwerp van dit 
schip dateert uit het jaar 2000 wordt deze nieuwe Doggersbank geheel up-to-date. Ze 
krijgt alle comfort van de huidige tijd. Zo is de boot voorzien van een vallende boeg met 
terugvallend boeisel en hoge verschansing, een Portugese brug rond het stuurhuis 
en daarachter een riante salon. Bovenop zijn een flybridge en -deck voorzien. Daar 
komt, behalve de radarbeugel, ook een laadkraan voor de bijboot. Onderdeks zijn 
onder meer drie hutten met zes vaste slaapplaatsen en twee aparte douche- en 
toiletruimtes te vinden. In de machinekamer komen bovendien twee John Deere 
6-cilinder diesels van 235 Pk elk. Om het comfort aan boord te verhogen krijgt 
de Doggersbank ook een stabilisatiesysteem van Naiad. Verder wordt het schip 
uitgerust met twee zes meter lange spudpalen van Leeuwenstein, los van het 
ankergerei voor diep water. De oplevering is gepland voor eind 2021/begin 2022.
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Altena Yachting bouwt moderne 
Doggersbank 66’ Offhore 

De Nederlandse 
jachtwerf 

Linssen Yachts 
uit Maasbracht 

heeft een nieuwe 
vertegenwoordiger 

in Ierland. De luxe jachthaven van 
Crawford’s Marina ligt in het hart van 
het prachtige ‘Lough Erne’ in Co. 
Fermanagh Lakelands en beschikt over 
gemakkelijke toegang tot belangrijke 
wegverbindingen vanuit Dublin en 
Belfast. De jachthaven van Crawford is 
veelzijdig. Zo biedt het bedrijf ligplaatsen 
aan met volledige havenfaciliteiten zoals 
moderne douche- en toiletvoorzieningen, 
reparatie en onderhoud. Yvonne Linssen 
van Linssen Yachts: “We zijn blij dat 
we in Crawford’s Marina een solide 
partner in Ierland hebben gevonden. 
Ronnie en Garreth Crawford zullen 
vanaf 2021 het merk Linssen in Ierland 
en Noord-Ierland vertegenwoordigen. 
De prachtige wateren en uitstekende 
faciliteiten maken Ierland een perfect 
land om met onze jachten te varen. 
Onze charterpartner Cruise Ireland 
heeft de grote vraag naar onze jachten 
met vijf Linssen-jachten in hun vloot al 
aangetoond. En het feit dat Crawford’s 
Marina, net als Linssen Yachts, een 
familiebedrijf is, draagt bij aan het 
saamhorigheidsgevoel.”

Linssen Yachts
+31 (0)475-439999 
www.linssenyachts.com

Linssen Yachts 
benoemt Crawford’s 
Marina als dealer 
voor Ierland

Euroship Services verkoopt allereerste 
Luxe Motor 1800
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