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In ons aprilnummer citeerden we een particuliere verkoper, die met een advertentie alléén 
in ons blad zijn boot binnen enkele weken verkocht. Het kan nog sneller blijkt nu. Vlak 
voor dit juninummer naar de drukker ging, e-mailde de heer Van Brummelen: “Dankzij 
een reactie op uw site heb ik binnen een week mijn schip verkocht voor net onder de 
vraagprijs, ik ben een blije klant dus!” (zijn onderstreping, red.). Met daarbij zijn verzoek 
om de boot niet in dit juninummer op te nemen om geen andere gretige kopers te hoeven 
teleurstellen.

Zo snel kan het gaan als u uw boot bij YachtFocus adverteert. De Beneteau Oceanis van 
de heer Van Brummelen haalde het blad niet eens. Terwijl ons tijdschrift voor menig koper 
onmisbaar blijft om zich te oriënteren en om eenvoudig boten te vergelijken en te kiezen, 
blijkt het internet een nog sneller medium te zijn. Om die reden investeerden wij dit voorjaar 
in een geheel vernieuwde botensite YachtFocus.com, waarop het nu makkelijker dan ooit is 
om boten uitgebreid te bekijken. Onze botensite werd sneller, beter vindbaar op internet en 
biedt de koper extra functies om boten te bewaren en te vergelijken. Daarmee waren we 
er nog niet. Afgelopen maanden hebben we ook een handige BotenApp gelanceerd voor 
zowel Apple- als Android-gebruikers met tablets en smart phones. Voor nóg hoger bereik. 
U downloadt deze gratis en snel van de App Store of Google Play. En sinds afgelopen 
winter plaatsen we uw boot ook door op een reeks internationale YachtFocus-botensites, 
elk gericht op een Europees land en in de lokale taal. Uit het bericht van de heer Van 
Brummelen mag eenieder die snel zijn boot voor een goede prijs wil verkopen, concluderen 
dat je bij YachtFocus moet zijn. Als u wilt verkopen, geef uw boot dan online op of gebruik 
het formulier op pagina 34 van dit nummer.

Tot slot wijzen we u nog op de gebruikte-botenbeurs in Hoorn, van 21 tot en met 23 
augustus dit jaar. Hier bent u als particulier van harte welkom om te kopen of verkopen. In 
grootte wordt deze botenbeurs - na het aanstaande samengaan van beide HISWA-beurzen 
- de derde van Nederland. Voor een gering bedrag ligt ook úw boot hier te wachten tot 
een van de tienduizenden verwachte bezoekers toehapt. Inschrijven via  
www.gebruiktebotenbeurs.nl.

Beurzen, internet, tijdschrift: YachtFocus biedt een mix voor optimale promotie van uw 
boot!      

    Jan-Pieter Oosting

De heer Van 
Brummelen aan 
het woord


