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39% méér bezoeken 
op YachtFocus.com
Of de economie weer in de lift omhoog zit? Jazeker, zo zeggen de harde getallen. 
YachtFocus trok in augustus van dit jaar 39% extra bezoeken op haar sites vergeleken 
met een jaar eerder. Deze maand werd er 190.000 keer een online bezoek gebracht door 
mensen met belangstelling, en dat is méér dan ooit. De groei hebben we te danken aan 
de betere werking van onze vernieuwde website en ook aan het lanceren van buitenlandse 
varianten, die op internationale kopers zijn gericht. Daarnaast hebben we het idee dat méér 
mensen willen starten met varen of een andere boot zoeken. Watersport leeft weer! Van 
onze deelname aan buitenlandse botenbeurzen weten we zeker dat Europeanen blij ver-
rast zijn over de lage bootprijzen in Nederland en de goede staat van onderhoud van de 
Hollandse vloot. Door het uitdelen van ons blad op die beurzen, trekken we ze naar het 
online botenaanbod op YachtFocus.

Veel schippers die al jaren overwegen de boot te verkopen, hebben gewacht op dit 
moment. Het was een kopersmarkt. Intussen zijn zoveel boten naar het buitenland ver-
kocht dat het aanbod schaarser wordt. Langzaam kantelt de situatie en hoeven eigenaren 
niet meer serieus over elk bizar laag bod na te denken. Vooral de waarde van recente 
jachten, te water gelaten vanaf 2009, blijft mooi stabiel. Een verkopersmarkt is het nog 
niet. Wel is nu elke goed onderhouden boot, mits realistisch geprijsd, snel verkoopbaar. 
Wilt u uw boot verkopen, dan is de tijd aangebroken om in actie te komen. Praat eens 
met een van de bedrijven op pagina 14 tot en met 17 in dit blad. Of neem de verkoop zelf 
ter hand met het formulier op pagina 37 of, sneller nog, geef uw advertentie online op bij 
YachtFocus.com. Doe dat op tijd, dan wordt uw advertentie uitgedeeld op Boot & Fun in 
Berlijn in november. Succes verzekerd, zeker nu!  

    Jan-Pieter Oosting


