
Met de elegante Swan 48 die onlangs 
werd opgeleverd, laat Younique Yachts 
zien dat oude legendes een tweede 
leven verdienen. De Swan is het eerste 
jacht dat Younique Yachts volgens het 
nieuwe concept ‘Legends Reborn’ 
heeft aangepakt. Door het schip eerst 
terug te brengen tot de essentie en 
daarna opnieuw op te bouwen, hebben 
ze een oude jeugdliefde nieuw leven 
ingeblazen. En ze is mooier en sneller 
dan ooit. Peter Melchers licht toe: “Onze 
klanten weten zelf het beste hoe het 

vroeger was en wat hun verwachtingen 
voor de toekomst zijn. Daarom hebben 
we hen nodig in ons team, om ons te 
inspireren met hun dromen en ideeën.” 
Met alles wat ze via hun klanten te weten 
komen, gaat Younique Yachts aan de 
slag: ze maken een ontwerp, zorgen 
dat overal aan gedacht is en brengen 
hun eigen ideeën en vele jaren ervaring 
in. Met Legends Reborn wil Younique 
Yachts ook een bijdrage leveren aan een 
duurzame toekomst. Dit nieuwe concept 
voorkomt niet alleen dat een oud, maar 

prachtig schip op het scheepskerkhof 
belandt, ook probeert Younique Yachts 
zo min mogelijk afval te produceren. 
Het (gecertificeerde) hout dat het 
bedrijf verbruikt, wordt gecompenseerd 
door nieuwe bomen te planten op 
verschillende plekken in Nederland. 
 
 
Younique Yachts 
T: 06-40217423 
www.younique-yachts.com 
www.legends-reborn.com

Met ingang van 2018 
is Jachtmakelaar 
Monnickendam 
vertegenwoordiger voor 
het zeilmerk Sentijn voor 
de Benelux. Het bedrijf van 
Daan Hamburger staat 
bekend als bemiddelaar 
bij de aan- en verkoop 
van gebruikte zeil- en 
motorjachten in de 
regio Waterland en 
is tegenwoordig ook 
gecertificeerd als HISWA 
Qualified Yacht Broker. Sinds 

kort is Jachtmakelaar Monnickendam ook sales agent voor de mooie, karakteristieke 
jachten van Sentijn. Daan Hamburger heeft een schat aan ervaring met dit zeilschip: 
hij heeft meerdere reizen op de klassieke Sentijn 37 gemaakt naar onder meer de 
Kanaaleilanden, Londen, St. Malo en de Duitse Wadden. De nieuwe Sentijn 37IQ wordt 
gebouwd door OceanPeople Yachts en is ontworpen door Dick Koopmans junior in 
samenwerking met Paul Matthijssen en Yvonne Kuijpers van OceanPeople.  De Sentijn 
vaart comfortabel, snel en op aan-de-windse rakken bijzonder hoog. Ze stuurt licht en 
is makkelijk manoeuvreerbaar onder zeil en op de motor. Voor lange reizen is er veel 
bergruimte, een prettig ruime navigatiehoek, een functioneel keukeneiland en een ruime 
salon.
 
Jachtmakelaar Monnickendam 
T: 0299-651671 / 06-55384041  |  www.jachtmakelaarmonnickendam.nl

Jachtmakelaar Monnickendam 
dealer van Sentijn
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Bach Yachting International heeft het 
dealerschap van G-Force Yachts in de 
Benelux in de wacht gesleept. Directeur 
Bach Yachting International, Jascha 
Bach, over het nieuwe partnerschap: 
“G-Force Yachts is een merk dat goed bij 
ons past. Met dit merk kunnen wij onze 
klanten bedienen die op zoek zijn naar 
een compromisloze high-end racer in de 
range van 26 tot 40 voet. Veeleisende 
zeilteams die op zoek zijn naar een schip 
dat extreme snelheden kan klokken, 
maar geen concessies willen doen aan 
de bouwkwaliteit zijn bij G-Force aan 
het juiste adres.” G-Force Yachts werkt 
met de topontwerpers Reichel & Pugh 
die veel winnende ontwerpen op hun 
naam hebben staan, zoals de bekende 
Maxi Wild Oats. Nieuw ontwikkeld 
is de allround-racer de X-Treme 32, 
de kleine zus van de 37-voeter. Deze 
High Performance racer is snel en 
makkelijk te varen en is ook gemakkelijk 
te transporteren: de 32-voeter past 
(gekanteld) precies in een zeecontainer. 
 
Bach Yachting International 
T: 0320-746046  |  www.bachyachting.nl

Bach Yachting 
International 
vertegenwoordigt 
G-Force Yachts in 
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Younique Yachts introduceert 
Legends Reborn
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