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De werf Vri-Jon DSA Yachts organiseert een open huis evenement op haar werf in
Ossenzijl. Drie dagen lang zijn geïnteresseerden welkom tussen 10 en 16 uur. Samen met
partnerbedrijf Dolman Yachting informeert de werf u over de nieuwe Contessa-serie en een
one-off Vri-Jon Kotter. Het gerenommeerde merk boekt de laatste jaren grote successen met
haar nieuwe modellen. In de lashal zal de Contessa 39 OC in aanbouw te zien zijn. Een deur
verder in de verfhal is de grotere Contessa 42 OC te bezichtigen. De nieuwe Contessa 47
AC is bij het naastgelegen CS Jachtbetimmeringen te inspecteren. Daar wordt gewerkt aan
een luxe interieur. Tot slot zullen er twee afgebouwde jachten in de verkoophaven voor de
deur liggen. Namelijk de Vri-Jon 42 OC genaamd ‘Avalon’ en een eenmalig ontworpen
Vri-Jon Kotter, die net te water gelaten is. Tezamen biedt dit potentiële kopers een zeer
goed inzicht in alle productiestadia.
Vri-Jon DSA Yachts & Dolman Yachting | www.vri-jon.nl & www.dolmanyachting.nl

Libeccio 13.5 Cabin is het topmodel
van Gozzi Mimì

Nieuw sportbridge
jacht Phantom 65
van Fairline
De Britse bouwer Fairline Yachts kondigt
een nieuw sportbridge jacht aan, dat in
juni dit jaar te water gaat. De Phantom 65
is Fairline’s eerste sportbridge jacht, met
een strak en modern ontwerp. Volgens de
werf komt hierin het grote volume van haar
Squadron samen met de luxe en prestaties
van een Targa. Kenmerken: slanke lijnen
en grote, ruime ramen in de romp, en
een glazen zonnedak voor overvloedig
licht binnen. De Phantom 65 heeft een
tendergarage voor een Williams 345
SportJet. Er zijn twee motoropties, namelijk
dubbele Caterpillar C18-1150 motoren
met prestaties tot 31 knopen of twee V12
Caterpillar C32-1622 motoren met een
verwachte maximale snelheid van meer dan
35 knopen. De Phantom 65 is verkrijgbaar
met drie of vier hutten.
De middelste
master suite
wordt
geleverd
met een
kingsize
bed. Het
interieur
heeft
moderne
materialen
en texturen,
aangevuld met
een verfijnd en
neutraal kleurenpalet,
zo meldt de werf. Prijzen vanaf £2.050.000
exclusief BTW.
Jonkers Yachts
+31 (0)111-673330 | www.jonkers.org

De cabineversie van het vlaggenschip en het nieuwste product van Gozzi Mimì, werd
ontworpen door Valerio Rivellini. Het is bedoeld voor wie hedendaags comfort wil
combineren met de traditionele elegantie van typisch mediterraan bootdesign. Het jacht
is uitgerust met twee Yanmar-motoren van elk 370 pk, voor een topsnelheid van 30
knopen. Domenico Senese, directeur van de in Napels gevestigde werf, zegt over zijn
nieuwste topmodel: “De feedback die we hebben ontvangen van eigenaren van de langere
modellen, zowel in Italië als in het buitenland, heeft onze intentie bevestigd om een boot
te lanceren die niet alleen een veilige en opwindende vaarervaring biedt, maar ook veel
comfort. Dit model is perfect voor een gezin of een groep vrienden die de nacht aan boord
in alle comfort willen doorbrengen. Het is mogelijk dankzij een indeling met drie hutten,
twee badkamers en een kombuis.”
Watersport Paradise | +31 (0)492-522483 | www.watersportparadise.nl
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