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In samenwerking met  
De Valk Yacht Brokers en  
BVA Auctions is in mei van 
2021 de CRN Nordic Star in 
Dubai overgedragen aan de 
hoogste bieder in de veiling. 
Meer dan 500 geregistreerde 
bieders uit 27 landen hebben 
tegen elkaar op geboden tot 
een bedrag boven de € 1,5 
miljoen. De Nordic Star werd 

oorspronkelijk gebouwd in opdracht van actrice Virna Lisi, beter bekend als de Italiaanse 
Marilyn Monroe. Het 110 voet lange superjacht was eigendom van diverse filmsterren en 
royalty’s zoals Frank Sinatra en Tony Curtis. SchipVeiling & YachtBid startten ruim 6 jaar 
geleden en hebben hun hoofdkantoor in Driebergen. Inmiddels veilden zij meer dan 350 
schepen door de nauwe samenwerking met de verkopende makelaars. 
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Deze zomer breidt Connect Yachtbrokers uit Enkhuizen haar 
aanbod uit met de nieuwbouwjachten van Gulf Craft. Hiermee 
vertegenwoordigt Connect Yachtbrokers in één klap drie 
extra merken in de Benelux: de luxe Majesty motorjachten, 

de Nomad langeafstandsjachten en de ORYX sportcruisers. 
“Gulf Craft produceert sinds 1982 high-end motorschepen van 

38 voet tot megajachten van 175 voet tegen concurrerende prijzen 
vanuit Dubai,” aldus Pim van Putten van Connect Yachtbrokers. Op 

de moderne scheepswerf zijn circa 1.100 FTE werkzaam. Hiermee worden de levertijden 
geschat op veertien maanden. Van Putten: “Wie in 2021 een jacht bestelt, kan in 2022 al 
varen!” Van Putten zal op de Hiswa te Water in Lelystad de werf vertegenwoordigen. Op deze 
Nederlandse beurs zullen er geen jachten van Gulf Craft worden getoond, maar is de dealer 
wel aanwezig om informatie te verschaffen. Daarnaast is Connect Yachtbrokers van 7 tot en 
met 12 september aanwezig op het Cannes Yachting Festival. Iets later die maand - van 22 
tot en met 25 september - geeft Van Putten ook rondleidingen op de Monaco Yacht Show. 
Op beide buitenlandse beurzen tonen de werf en haar dealers twee Majesty’s aan het publiek. 
Wie niet in staat is om een boatshow te bezoeken kan een online virtuele tour inplannen.
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Stilstand is achteruitgang, zo vinden ze 
bij jachtwerf Vri-Jon in Ossenzijl. Daarom 
steekt de werf haar vertrouwde en 
populaire Contessa-lijn in een nieuw jasje. 
Het eerste model waarmee Vri-Jon de 
horizon verbreedt is de Contessa 42 OC. 
Dit veelzijdige motorjacht kreeg een extra 
luxe uitvoering met een stijlvol design en 
luxe extra’s. De kenmerkende strakke en 
rechte lijnen van de romp zijn gebleven, net 
als de hoge gangboorden. Nieuw zijn de 
grote ramen in het stuurhuis die helemaal 
rond doorlopen, een gelijkvloerse kuip, een 
vierdelige zware aluminium pui die geheel 
kan worden geopend, een grote infrarood 
verwarmingsplaat die de kuip verwarmt en 
een upgrade voor het interieur. Daarnaast 
is er nu ook een cabrioletuitvoering: de 
Contessa Cabrio. Na de 42-voeter volgen 
ook andere maatvoeringen. 
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YachtBid veilt duurste schip uit haar 
bestaan

Vri-Jon DSA 
Yachts vernieuwt 
Contessa-lijn

Connect Yachtbrokers nu ook dealer van Gulf 
Craft voor de 
Benelux
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