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In mei leggen alle vogels een ei. Zo ook dit botenblad, dat zojuist de compleet vernieuwde
botensite www.YachtFocus.com online heeft gezet.
De vooruitgang is enorm. Ons doel is u als bezoeker de beste ervaring te bieden. Het
eerste wat opvalt is de helderde indeling, waarin het prettig boten selecteren is. Het werkt
allemaal heel intuïtief, ook voor ongeoefende internetters. U kunt nu onbeperkt zoekcriteria
combineren, zoals ‘toon mij alle motorboten met een blauwe romp, kruiphoogte tot 2,50
meter en met een bad’. Dit natuurlijk onder het voorbehoud dat alle adverteerders zo
zorgvuldig zijn om zoveel gegevens vast te leggen, waartoe we ze momenteel aansporen.
Achter elk zoekcriterium staan de aantallen boten die voldoen, die getallen worden actueel
bijgewerkt terwijl u selecties maakt. Ze zijn dus altijd 100% betrouwbaar.
Tablet- of smartphonegebruikers zullen zien dat de vormgeving zich aanpast aan het
beeldschermformaat dat u gebruikt. YachtFocus.com past zich automatisch aan om
mooi beeldvullend te zijn. Dit noemen internetexperts ‘responsive design’. Verder valt het
u misschien niet eens meer op, maar de nieuwe site zal vele malen sneller blijken dan
de oude. U kunt niet alleen méér boten in minder tijd bekijken, maar ook een account
aanmaken om bekeken boten te vergelijken of later snel terug te vinden. Tot slot draait het
geheel in een beveiligde omgeving, zodat u beter beschermd bent met gegevens die u
over het internet verstuurt, dat is wel zo vertrouwd.
Ervaar het zelf op YachtFocus.com en laat ons weten wat u vindt!

Gebruikte-Botenbeurs Hoorn

Vertrouwd als altijd: YachtFocus organiseert in 2015 voor de zevende keer de grootste
gebruikte-botenbeurs van Nederland. Drie dagen lang, op 21, 22 en 23 augustus, is het
feest in de monumentale Hoornse binnenhavens, verreweg de beste botenbeurslocatie
van ons land en goed bereikbaar op een half uurtje rijden van Amsterdam, waar toevallig
op hetzelfde moment Sail 2015 plaatsvindt. Als booteigenaar die wil verkopen kunt u zelf
deelnemen. Aangezien de Hoornse botenbeurs altijd is uitverkocht, is het zaak om tijdig
in te schrijven op de beurswebsite www.gebruiktebotenbeurs.nl. Op pagina 149 en verder
leest u alles over de beurs.

Boten-App nu ook voor Apple

Last-but-not-least: onze YachtFocus Boten-App draaide al op Android, zeer naar
tevredenheid van de gebruikers, en is nu ook beschikbaar op Apple. Download de app
vandaag via de App Store, zodat u altijd het meest actuele botenaanbod van Nederland
binnen handbereik hebt!

Jan-Pieter Oosting
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