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Deze kop refereert niet naar een nieuwe verkiezing. Wij zouden namelijk niet weten welke 
criteria je als jury zou moeten hanteren, het ligt maar net aan de voorkeuren van de boot-
eigenaar. Is het de jachtmakelaar die op de meeste botensites adverteert of die de meeste 
adressen van zoekenden heeft klaarliggen? De ouwe rot in het vak die liever een boot wat 
langer aanhoudt voor misschien een hogere opbrengst of die juist aandringt op een scherp 
ingestoken vraagprijs zodat u wellicht eerder geld hebt? Wat klanten in ieder geval van een 
jachtmakelaar mogen verwachten, is dat hij informeert over de voortgang van de verkoop. 
Gelukkig doen de meesten dit op regelmatige basis. Jachtmakelaars die met YachtFocus 
meedoen, hebben vanaf nu een streepje vóór. 

Ons zusterbedrijf ontwikkelt namelijk relatiebeheersoftware voor deze beroepsgroep en gaf 
zojuist een programma vrij waarmee deze jachtmakelaars u goed op de hoogte kunnen 
houden. Wat u als verkopende eigenaar van uw jachtmakelaar krijgt, bijvoorbeeld wekelijks, 
is een e-mail met overzichtelijk alle statistiek: hoeveel bezoekers keken naar uw boot op 
internet, hoeveel informatieaanvragen en bezichtigingen waren er, etcetera. De cijfers zijn 
van het drukbezochte YachtFocus-netwerk van 16 botensites, van de site van de branche-
organisatie waarvan de makelaar lid is én van zijn of haar eigen bedrijfssite. De statistiek 
van de bedrijfssite is een optie, mogelijk als YachtFocus die site ontwikkelde, wat steeds 
meer gebeurt. Wilt u weten wat de jachtmakelaar allemaal aan informatie kan geven? Kijk 
dan bij de uitleg op pagina N en O voorin dit blad. De beste jachtmakelaar voor uw boot? 
Het antwoord moet luiden: een bedrijf dat regelmatig informeert zo uitgebreid als nu tech-
nisch mogelijk wordt! Een volledig overzicht van alle 202 bedrijven die hierover beschikken 
vindt u op pagina 142, achterin dit blad. Vraag ernaar als u uw boot in bemiddeling geeft.

Uw boot helemaal zelf adverteren kan natuurlijk ook prima. Als u nu uw boot opgeeft met 
de bon op pagina 34 of, sneller nog, online op YachtFocus.com, dan staat uw boot in het 
volgende nummer van YachtFocus Magazine plus 4 maanden online. Dat januarinummer is 
de Boot Düsseldorf 2016 Special, de grootste botenbeurs van Europa. Vanaf stand 16A25 
delen wij liefst 10.000 bladen uit.

          Jan-Pieter Oosting


