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Op 25 en 26 september vindt in Gorinchem wederom de Boten- en Camperbeurs plaats. 
De gratis toegankelijke beurs heeft een lange geschiedenis en elk jaar ligt de Lingehaven 
in het centrum bomvol met tweedehands en nieuw aanbod. Dit is de plek bij uitstek om te 
zoeken naar een betaalbaar motorjacht. Deze boten zijn in alle soorten en maten verkrijg-
baar van zowel particulieren als bedrijven. De beurs opent al op de vrijdagmiddag, als alle 
boten op hun plek liggen. Op de tweede dag barst het echt los en wordt het een drukte 
van belang. De kaden staan dan vol met kramen met allerlei soorten watersportspullen. Elk 
jaar weer zijn de deelnemers zeer bereid om u aan boord te laten en alles te vertellen. De 
beurs in Gorinchem is hiermee een perfecte kans om kennis op te doen, ook als u nog in 
de oriëntatiefase bent.

De Boten- en Camperbeurs staat in de top 3 van favoriete botenbeurzen bij de 
YachtFocus-crew. Dat is veelzeggend want we nemen deel aan 16 evenementen in 
binnen- en buitenland. Het is bijzonder gezellig. Traditiegetrouw staan we gebroederlijk 
naast de Waterkampioen om bladen uit te delen en om de vragen van bezoekers te beant-
woorden, zoals ‘Hoe verkoop ik snel mijn boot voor een goed bedrag?’. U kunt als parti-
culier inschrijven via de website www.lingehavengorinchem.nl, klik op de knop ‘Boten- en 
Camperbeurs’. Samen met de organisatoren bieden YachtFocus en Waterkampioen alle 
particuliere deelnemers een gratis advertentie in hun bladen aan, ter waarde van € 39,95, 
dus grijp die kans!

Volgend nummer Hanseboot Hamburg
U kunt nu uw boten opgeven voor ons oktobernummer, de 132e editie van YachtFocus 
Magazine alweer. Belangrijke toegevoegde waarde: we delen als enige Nederlandse 
botenblad vanuit een eigen stand duizenden exemplaren uit op de Duitse botenbeurs 
Hanseboot, waar 80.000 bezoekers komen. Zoals bekend zijn onze oosterburen gretige 
afnemers van Nederlandse boten, dus dat betekent extra goed bereik! Op pagina 10 en 11 
vindt u méér informatie over Hanseboot, dat op een afstand van 4 uur rijden van Utrecht 
zeker een bezoek waard is.

    Jan-Pieter Oosting


