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Binnenkort zal de vierde Moonen 97 
op de markt komen. De jachtwerf van 
Moonen Yachts in Nederland legt de 
laatste hand aan het jacht en daarna is 
het enorme motorjacht offi cieel klaar 
voor het nieuwe vaarseizoen. Met zus-
terschip Livia als fi nalist van de World 
Superyacht Awards is de werf ervan 
overtuigd dat ook dit schip snel door 
een koper gevonden zal worden. “Met 
dit jacht heeft de toekomstige eigenaar 
de nieuwste technologie beschikbaar, 
zonder te hoeven wachten,” zo laat de 
werf weten. “Alle ervaringen die zijn 
opgedaan door de werf en door de 
eigenaren van de eerste drie Moonen 
97’s zijn geïntegreerd in nummer vier.” 
Kenmerkend aan het jacht zijn het 

uitzonderlijke comfort, de fl uisterstille 
prestaties en de onberispelijke Neder-
landse kwaliteit. 

Moonen Yachts
T: 073-6210094
www.newmoonen97.com

Vierde Moonen 97 net op tijd 
voor nieuwe seizoen

De nieuwe Swift 
Trawler 44 in 
Nederland 

Vernieuwde Vri-Jon Open Kuip 49

Het lijkt erop dat we de tijd dat alle 
scheepsinterieurs op elkaar leken 
steeds verder achter ons te laten. Door 
de jaren heen verandert dikwijls smaak 
en voorkeur. Vri-Jon Yachts vindt het de 
hoogste tijd de vaste patronen te door-
breken en zich als een werf ‘van deze 
tijd’ te profi leren. Daarom is zij een 
samenwerking aangegaan met interi-
eurontwerper Patrick in ’t Veld. Met de 
styling van de vernieuwde Vri-Jon Open 
Kuip 49 presenteert de werf naar eigen 
zeggen een motorjacht met een stijlvol 
en modern designinterieur met inter-
nationale allure. Het eerste in het oog 
springende verschil met eerdere Vri-Jon 
schepen is de ruime kuip met brede 
doorlopende gangboorden en geïnte-
greerde trappen naar het zwemplateau. 
De kuip is uitgevoerd in gerookt eiken, 
gecombineerd met RVS details. De vier 
aluminium openslaande kuipdeuren zijn 
van boven tot beneden uitgevoerd in 

getint glas zodat er optimaal gebruik 
wordt gemaakt van de lichtinval en bin-
nen en buiten lijken samen te smelten. 
Binnen vallen de moderne en strakke 
lijnen op. Het elektrische schuifdak in 
de salon creëert een gevoel van licht en 
ruimtelijkheid. Om dat gevoel binnen 
te benadrukken zijn de wanden tot aan 
het raamniveau bekleed met zeer luxe 
lichtzilvergrijze stof. Het plafond is be-
kleed met wit gestoffeerde panelen. In 
de keuken is het strakke werkblad van 
wit Corean. Wat Vri-Jon betreft is het 
varen van een nieuwe koers met vlag 
en wimpel geslaagd. De vernieuwde 
Vri-Jon Open Kuip 49 is op afspraak 
op de werf te bekijken. Daarnaast is 
het jacht gedurende de Hiswa te Water 
2011 te bewonderen. 

Vri-Jon Yachts
T: 0561-477700
www.vri-jon.nl

Op 13, 14 en 15 mei 2011 deed de 
nieuwe Swift Trawler 44, tijdens een 
roadshow door Europa, voor het eerst 
Nederland aan. Het motorjacht is de 
verbeterde versie van haar voorganger, 
de Swift Trawler 42. Zo is de kombuis 
ruimer en bevat ook de passagiershut 
meer ruimte. De nieuwe Swift Trawler 
heeft een topsnelheid van meer dan 
43 kilometer per uur en kan daarmee 
geen traditionele trawler meer ge-
noemd worden. Het motorjacht van 
Beneteau is licht en stabiel en planeert 
moeiteloos over de golven. De boot 
heeft geen bijzonder diepe kiel, is goed 
wendbaar en reageert snel op het 
roer. Met haar twee grote cabines en 
toegankelijke voordek biedt het jacht 
genoeg ruimte en is het toch met twee 
man te bevaren. Het platte dak creëert 
een extra ontspanningsruimte.

Serry Jachtwerf & Jachtmakelaardij
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