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Overwijk Yachting levert eerste Langenberg Cabin 
Cruiser 36 af

Gulf Craft presenteert de nieuwe Majesty 111

Riviera introduceert 
nieuw vlaggenschip 
Riviera 78 Motor 
Yacht

De Australische werf Riviera heeft onlangs 
het nieuwste model te water gelaten. 
Na meer dan 42 jaar van evolutie, 

vertegenwoordigt het 78 Motor Yacht 
ontwerp een nieuw tijdperk voor 

Riviera. Het design team 
van Riviera heeft voor dit 

model samengewerkt met 
superjacht ontwerper 
Luca Vallebona. Eén 
van de belangrijkste 
designkenmerken van 
het 78 Motor Yacht zijn 

de vlakke oppervlakken 
in het gehele interieur, 

inclusief verborgen sluitingen 
op lades en kasten. Het 

gehele interieur heeft prachtig 
gelakt, hoogglanzend teakhout met 

een fijne doorlopende nerf. Het jacht 
biedt accommodatie voor maximaal tien 
volwassenen in vier luxe slaapvertrekken 
en is voorzien van een crew cabin. Het 
78 Motor Yacht is er in twee varianten: 
een gesloten of open versie en wordt 
aangedreven door twee MAN 2000 
turbodieselmotoren. De motoren leveren 
elk 2.000 pk via Twin Disc Quickshift 
versnellingsbakken. Met 10.200 liter 
brandstof beschikbaar is de actieradius 
ongeveer 1.000 mijl. 
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De Majesty 111, momenteel in aanbouw, is onstaan uit een samenwerkingsverband 
tussen Gulf Craft onder de visionaire leiding van de voorzitter Mohammed Alshaali en de in 
Nederland gevestigde Phathom Studio. De gedurfde horizontale en voorwaarts bewegende 
lijnen van het exterieur, de verfijnde esthetiek van het interieur en het jachtontwerp vormen 
een mooie aanvulling op de Majesty range. Het jacht heeft veel weg van de oudere zussen, 
de Majesty 120 en de Majesty 140, maar uiteraard met behoud van de eigen identiteit. 
Zo is er op het voordek een spa-zwembad met een glazen bodem voorzien en door de 
grote raampartijen baadt het interieur in het daglicht. Het gebruik van ruwe materialen 
zoals onbewerkt eikenhout in combinatie met gladde oppervlakken zoals titanium geven 
het jacht een ingetogen maar luxe sfeer. De bijna 34 meter lange Majesty 111 heeft zes 
suites voor twaalf gasten, waaronder een eigenaarshut op het voorste gedeelte van het 
hoofddek. Het superjacht zal in 2023 voltooid zijn. 
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De gloednieuwe Langenberg Cabin Cruiser 36 van de Friese bouwer is de grootste 
Cabin Cruiser tot nu toe. Het multiknipspantjacht meet 11,18 bij 4,24 meter en heeft de 
traditionele en tijdloze uitstraling van zijn kleinere voorgangers, maar biedt vanzelfsprekend 
meer ruimte. De fraaie kleurstelling van dit schip springt direct in het oog, de meest 
ingrijpende innovatie bevindt zich echter onderdeks. Homme Overwijk, directeur van 
Overwijk Yachting: “In dit model is naast de gescheiden badkamer en toiletruimte ook 
een eigenaarshut met vrijstaand bed gerealiseerd. De breedte van de boot biedt enorm 
veel mogelijkheden en we kunnen dan ook aan veel wensen van de opdrachtgevers 
voldoen”. Het interieur en de kuip zijn betimmerd in teak en hoogwaardig afgewerkt. De 
perfectionistische benadering komt ook tot uiting in de vele RVS-onderdelen, de keurig 
aangelegde techniek en het strakke spuitwerk van zowel het interieur als het exterieur. Het 
schip wordt aangedreven door een 79 pk sterke Nanni motor en heeft onder andere een 
boegschroef, hekschroef, autopilot, solarpakket, deelbare cabriokap en luxe stoffering.
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