
Watersportnieuws | Sloepen en sportboten
Kijk op www.BootAanBoot.nl voor meer watersportnieuws

Gozzi Mimì werd in 1975 door Salvatore Senese opgericht als een 
familiebedrijf dat gespecialiseerd was in kleine handgemaakte boten. 
Nu is het een ultramoderne fabrikant waarvan de export een steeds 
groter deel van de verkoop vertegenwoordigt. Met name de Libeccio 
Gozzo reeks - ontworpen door Valerio Rivellini - is ongekend populair. 
Niet alleen in thuisland Italië, maar ook in de rest van Europa. Na het 
succes op NauticSud, waar de werf verschillende nieuwe contracten 
ondertekende, heeft de verkoop van Gozzi Mimì een nieuw record 
bereikt. De honderd geplande boten voor 2022, ligt 30 procent hoger 
dan vorig jaar. CEO Domenico Senese: “Onze groeiende reputatie op 
internationaal niveau komt door de ontwikkelingen van de afgelopen 
twee jaar.” Een sleutelrol in de internationale groei van het merk 
wordt gespeeld door partnerschappen met belangrijke buitenlandse 
dealers zoals Watersport Paradise in Nederland.
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Het Nederlandse bedrijf Younique Yachts produceert custom 
aluminium tenders, chase boats en RIB’s. Het produceren van 
een jacht is niet duurzaam, daar zijn ze zich bij Younique Yachts 
van bewust. Daarom gaan ze het anders aanpakken. In plaats van 
werken met composiet en carbon als bouwmaterialen, kiezen ze 
voor aluminium. Younique Yachts gaat zelfs nog een stapje verder 
en heeft onderzoek gedaan naar één platform waarop verschillende 
tender-typen gebouwd kunnen worden op dezelfde rompvorm. De 
uitkomst van het onderzoek is positief en Younique Yachts mag 
dit concept op de markt brengen. Het resultaat is een 9,50 meter 
lange limousine, open- en sporttender met een waterverplaatsing 
van 4.500 kilogram en een maximum snelheid van 40 knopen. De 
werf bouwt de tenders volledig naar de wens van de klant. Peter 
Melchers, mede-eigenaar van Younique Yachts: “Wij spreken van 
een succes als een jacht volledig aan de verwachtingen van de klant 
voldoet én ze soepel en makkelijk op het water manoeuvreren.”

Younique Yachts | +31 (0)6-40217423 | www.younique-yachts.com

Gozzi Mimì meldt verkooprecord

De Italiaanse werf Solaris, die tot 2008 uitsluitend high 
performance zeiljachten bouwde, bouwt de motorbotentak van het 
bedrijf verder uit. Begin van deze maand is Italian Yachts Benelux 
tot dealer benoemd van Solaris Power in de Benelux. Italian Yachts 
Benelux, dat al jaren Princess Yachts dealer is, kijkt uit naar de 
samenwerking. Directeur Maarten Schalkwijk: “Om een breder 
publiek van dienst te kunnen zijn, hebben we ervoor gekozen om 
ook het Italiaanse Solaris Power te vertegenwoordigen. Solaris 
Power combineert kennis met traditioneel vakmanschap. De 
jachten zien er niet alleen mooi uit, hun zeewaardigheid is ook 
onovertroffen”. Dat blijkt wel uit het feit dat de Solaris Power 44 
Open is genomineerd tot ‘Europese Motorboot van het jaar 2022’. 
De range van Solaris Power bestaat uit acht modellen met een 
lengte tussen de 12 en 20 meter. Ieder jacht is ontworpen met een 
scherp oog voor detail en afwerking. Liefhebbers van jachten in het 
absolute topsegment krijgen de komende tijd meer van dit merk te 
zien en te horen.
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Solaris Power legt aan in Benelux
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