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Voor modeljaar 2020 introduceert Vri-Jon DSA Yachts uit Ossenzijl een nieuwe versie 
van haar Contessa-reeks. Ze start met het topmodel: de Contessa 42. De Vri-Jon 
Contessa-serie is weliswaar vernieuwend, maar nog altijd zeer herkenbaar. Over de 
gehele Contessa-lijn is de lengte en breedte toegenomen. Het nu nog ruimere interieur is 
modern ingetimmerd, met behoud van het scheepse karakter. Standaard is ze uitgevoerd 
met gestoffeerde plafonds en wanden in combinatie met notenhouten meubelen en 
RVS-accenten. De luxe Corian aanrechtbladen en de dimbare LED-verlichting maken 
het geheel compleet. Verder zijn de Contessa-jachten completer uitgerust. Eerdere 
opties zoals dubbelglas, een kaartplotter en een tweede toiletruimte behoren nu tot de 
standaarduitvoering. Momenteel is er een Contessa 42 in aanbouw. Daarnaast is de  
Vri-Jon Contessa tevens verkrijgbaar in 35, 39, 47 en 50 voet. De nieuwe Vri-Jon is vanaf 
2020 leverbaar. Vragen kunnen het best gesteld worden aan Dolman Yachting in Zeewolde, 
de agent voor de Benelux en Duitsland.
 
Vri-Jon DSA Yachts  |  +31 (0)561-477700  |  www.vri-jon.nl
Dolman Yachting  |  +31 (0)36-5228324  |  www.dolmanyachting.nl

Vri-Jon presenteert nieuw 2020-model 
van de Contessa 42

Tijdens de najaarseditie van Motorboot 
Sneek op 1, 2 en 3 november 2019 
presenteren zeventien motorbootbedrijven 
ruim 400 nieuwe en jong gebruikte jachten. 
Naast de organiserende bedrijven op 
’t Ges in Sneek presenteren ook diverse 
gastwerven de top van hun aanbod. 
Zo toont De Boarnstream International 
Motoryachts uit Jirnsum de nieuwe 
Elegance 1440. Dit jacht is de grootste 
Center Sleeper ter wereld onder de 15 
meter. “Het grote voordeel van een Center 
Sleeper is dat de eigenaarshut zich op 
het breedste punt van het jacht bevindt, 
waardoor u er een zee van ruimte heeft. 
Dat betekent: een ruim vrijstaand bed, veel 
kastruimte en een zeer grote badkamer 
met apart toilet,” aldus Wies Hokwerda, 
General Manager van De Boarnstream 
International Motoryachts. De comfortabele 
Elegance 1440 heeft een uitgekiende, 

zeewaardige rompvorm die zorgt voor 
een brandstofbesparing van ruim 50% ten 
opzichte van knikspantschepen. Daarbij 
wordt dit luxe motorjacht uitgerust met het 
nieuwe Canopeasy®-systeem waarmee 
de kuip eenvoudig, snel en volledig kan 
worden afgesloten met een tent. Zonder 
stangen, ritsen en drukknopen.  
De Center Sleeper 
is ook verkrijgbaar 
in een 1670 en een 
1800 uitvoering. 
Motorboot Sneek is 
gratis te bezoeken. 
Meer informatie over de 
deelnemende bedrijven 
is te vinden op de 
beurswebsite  
www.motorbootsneek.nl

De Boarnstream toont nieuwe 
Elegance 1440 op Motorboot Sneek

Sinds september is Jachtmakelaardij 
Kappers importeur en dealer van de 
Pescador 35. Deze stoere, compacte 
trawler is gloednieuw en is voor het 
eerst getoond op de HISWA te water 
2019 in Lelystad. “Op de beurs 
heeft de Pescador veel enthousiaste 
reacties mogen ontvangen,” aldus 
Anton Kappers van Jachtmakelaardij 
Kappers. “Met name het eigentijdse 
uiterlijk met een strakke afwerking en 
de grote raampartijen werden als zeer 
positief ervaren. Dat er onderdeks twee 
ruime hutten zijn, waarvan één met 
een Frans bed, hadden de bezoekers 
vaak niet verwacht.” De polyester 
motorboot belooft met de open kuip 
met spiegeldeur, brede gangboorden 
en weinig opstapjes een geschikte boot 
voor ex-zeilers te zijn. De Pescador 35 is 
verkrijgbaar vanaf  € 157.500,- inclusief 
BTW en is op afspraak te bezichtigen in 
de verkoophaven van Jachtmakelaardij 
Kappers in Willemstad.

Jachtmakelaardij Kappers 
+31 (0)168-473553
www.jachtmakelaardijkappers.nl

Jachtmakelaardij 
Kappers 
introduceert 
Pescador 35 in 
Nederland

De Boarnstream International Motoryachts
+31 (0)566-600828  
www.boarnstream.com
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