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Aquanaut Dutch Craftsmanship 
in Sneek heeft deze zomer 
de eerste geheel vernieuwde 
Aquanaut Privilege opgeleverd. 
“De markante opbouw met 
afgeronde hoeken en de prima vaareigenschappen zijn gebleven. 
De uitstraling is echter geheel vernieuwd,” aldus Mark Bakker 
van Aquanaut. Nergens zijn er in de opbouw scherpe hoeken of 
kanten te vinden. Het salondak met dubbel gekromde lijnen en de 
windschermfundatie, trappen, opstaptreden en zwemplatform met 
afgeronde hoeken zijn technische hoogstandjes, mogelijk gemaakt 
door de combinatie van computergestuurde fabricage en handmatig 
vakmanschap. Zoals elke Privilege heeft deze 460 AC Pilot House 
een riant interieur op stahoogte, ook in de eigenaarshut. Dit jacht 
wordt gekenmerkt door veel zicht en licht. De romp is midscheeps 
laag, wat zich uit in een makkelijke op- en afstap. De Privilege 460 
AC Pilot House is ook te zien op de HISWA te water in Lelystad. 

Aquanaut Dutch Craftsmanship  |  +31 (0)515-412253  |  www.aquanaut.nl 

Aquanaut levert eerste nieuwe  
Privilege 460 AC Pilot House op

Jachtwerf Vri-Jon DSA Yachts en dealer Dolman Yachting presenteren dit jaar op de 
HISWA te water in Lelystad een noviteit: de Vri-Jon 42 OK Royaal. Het 12.80 meter lange 
motorjacht met twee hutten en een open kuip wordt custom build gebouwd en heeft vrijwel 
geen niveauverschillen: in het schip is slechts één trapje aanwezig. Ook kenmerkend zijn 
de dubbele openslaande deuren waarmee de salon en de kuip gemakkelijk tot één geheel 
kunnen worden samengevoegd. Daarbij heeft dit bijzondere schip een directe doorgang 
vanuit de ruime kuip naar het zwemplatform en een rondom doorlopend gangboord. De 
getoonde Vri-Jon 42 OK Royaal is - zoals de naam al aangeeft - een extra rijk uitgeruste 
uitvoering met onder meer een boeg- en hekschroef, dubbele beglazing in de salon 
(Thermic Line), Kabola met vloerverwarming, design radiator in de natte ruimtes, een 
Raymarine kaartplotter Axiom 12 met multifunctionele display en een onderhoudsvrij dek 
van Top Dek in de kuip. De Vri-Jon 42 OK Royaal is gedurende de beurs, van woensdag 4 
tot en met zondag 8 september, te vinden op standnummer E10.

Vri-Jon DSA Yachts  |  +31 (0)561-477700  |  www.vri-jon.nl
Dolman Yachting  |  +31 (0)36-5228324  |  www.dolmanyachting.nl

Nieuwe Vri-Jon 42 OK Royaal te zien op de HISWA te water

Motorjachtenbouwer Pedro-Boat heeft 
een nieuwe frisse website. De afgelopen 
decennia heeft de werf in Zuidbroek 
meer dan 1700 jachten gebouwd; van 
standaardbouw tot volledig custom build. 

Deze ervaring komt tot uiting in de nieuwe 
website www.Pedro-Boat.nl. Overzichtelijk 
en gebruiksvriendelijk; dat zijn de twee 
eigenschappen die de website moeten 
kenmerken. Bezoekers kunnen kiezen uit 
drie hoofdonderwerpen: een boot kopen, 
een boot verkopen en bootservice. Wie 
interesse heeft in een nieuwe Pedro-Boat, 
maar nog geen tijd heeft om de werf te 
bezoeken, kan op de website uitgebreid 
vooronderzoek doen. Elk model wordt 
toegelicht met technische informatie, een 
uitgebreide fotoreportage en handige 
indelingsfoto’s. Naast de nieuwbouwbo-
ten zijn ook de occasions overzichtelijk 
gerangschikt en stuk voor stuk voorzien 
van de belangrijkste informatie en foto’s. 
Voor de presentatie van deze gebruikte 
boten maakte Pedro-Boat handig gebruik 
van de plug-in van YachtFocus.

Pedro-Boat
+31 (0)598-451763
www.Pedro-Boat.nl
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