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De officiële dealer van Linssen Yachts, Fairline Yachts en Jeanneau Powerboats 
viert het weekend van vrijdag 22 juni tot en met maandag 25 juni de Grand Opening 
van de Jonkers Yachts showroom. De 1.500m² grote showroom bevindt zich in 
de jachthaven van Marina Port Zélande, direct aan het Grevelingenmeer. Het hele 
weekend zijn er tal van activiteiten in de state-of-the-art showroom; dagelijks is er 
een bootshow van 10.00 tot 17.00 uur, waar vrijwel het gehele modellenprogramma 
van Linssen Yachts aanwezig zal zijn voor een bezichtiging en proefvaarten. Ook de 
nieuwe Linssen Grand Sturdy 30.0 AC, de Linssen Grand Sturdy 30.0 Sedan en de 
Linssen Grand Sturdy 45.0 Sedan zijn te bewonderen. Fairline Yachts en Jeanneau 
Powerboats zijn vertegenwoordigd met een aantal van hun nieuwe jachten, hetzij in 
de jachthaven, showroom of via Virtual Reality en uiteraard worden alle pre-owned 
jachten van Jonkers Yachts in de showroom tentoongesteld.

Jonkers Yachts | T: 0111-673330   | www.jonkers.org

Ook dit jaar organiseert Vink 
Jachtservice een Pinkstershow.  
Dit jaar op zondag 20 en maandag 21 
mei. De jachtmakelaardij staat bekend 
als dé Super Van Craft specialist, maar 
heeft ook andere occasions in haar 
aanbod. Diverse fraaie schepen zijn 
gedurende dit Pinksterweekend op  

De Nederlandse jachtwerf Vri-Jon DSA 
Yachts uit Ossenzijl (Overijssel) heeft 
Dolman Yachting B.V. benoemd tot 
exclusieve agent voor de Benelux en 
Duitsland. Dolman Yachting is gevestigd in 
Zeewolde (Flevoland) en heeft ruim dertig 
jaar ervaring bij de verkoop van nieuwe en 
gebruikte motorjachten, zowel nationaal 
als internationaal. Vri-Jon DSA Yachts is al 
ruim dertig jaar specialist in de nieuwbouw 
van exclusieve, luxe stalen motorjachten 
van 9 tot 15 meter. Omdat het bedrijf 
alle benodigde faciliteiten onder één dak 
heeft samengebracht, is een flexibele en 
klantgerichte werkwijze mogelijk. Binnen 
de drie ontwerplijnen (Classic, Contessa 
en Open Kuip) worden de schepen in 
nauw overleg met de eigenaar vervaardigd, 
waardoor persoonlijke wensen in het 
ontwerp, de uitrusting en de afwerking 
te realiseren zijn. Johan Dolman van 
Dolman Yachting licht toe: “Wie een 
nieuw jacht bij Vri-Jon DSA Yachts laat 
bouwen, profiteert van dertig jaar kennis, 
ervaring en vakmanschap. Dé kernwaarde 
van deze werf is ‘kwaliteit’. Kwaliteit in 
bouwkundig opzicht, maar vooral ook 
in relatie tot de klant. Dolman Yachting 
voorziet graag in kundig advies en een 
professionele begeleiding zodat de werf 
zich kan concentreren op het ontwerp- 
en bouwproces waarmee een schip van 
topniveau gerealiseerd wordt.”
 
www.vri-jon.nl 
www.dolmanyachting.nl

Dolman  
Yachting exclusief 
agent voor  
Vri-Jon DSA  
Yachts

Jonkers Yachts opent nieuwe 
jachtenshowroom in Ouddorp

één locatie te bezichtigen. De open 
dagen worden gehouden van 11.00 
uur tot 16.00 uur op Kniplaan 12 te 
Voorschoten.

Vink Jachtservice
T: 071-5761005
www.vink-jachtservice.nl

Vink Jachtservice houdt Open Huis
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