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Er bestaan twee soorten bladen in de watersport; de redactionele tijdschriften en de 
botenadvertentiebladen. De eerste soort, waarvan de Waterkampioen de bekendste is, 
staat vol met inspirerende artikelen over alles wat watersporters boeit. De tweede is van 
voor tot achter gevuld met boten te koop, bijvoorbeeld YachtFocus Magazine. Ons doel is 
een prettig leesbaar overzicht van het botenaanbod te tonen. Zelfs onze artikelen dienen 
het belang van de handel. Dat is een heldere opzet die kennelijk waardering geniet bij de 
lezers, want de hele oplage vindt gretig aftrek. Daarom bedachten we een nieuwe slogan 
die op onze omslag prijkt: “Wie een boot zoekt, pakt de YachtFocus”. Ook de adverteer-
ders lijken blij met het duidelijke concept. Het aantal adverteerders is namelijk jaar in, jaar 
uit, onveranderd groot. Met bijna 200.000 geadverteerde boten sinds de start, stond een 
flink deel van de Nederlandse kajuitboten en sloepen ooit in de YachtFocus! In 2016 gaan 
we door als vanouds. Deze eerste editie van YachtFocus Magazine is alvast 10% dikker 
dan vorig jaar, wat bevestigt dat de botenmarkt aantrekt. 

Wat kunt u nog meer verwachten in het nieuwe jaar? YachtFocus startte ruim een jaar 
geleden BootAanBoot.nl als moderne nieuwssite voor de watersport. Hier presenteert het 
alerte redactieteam razendsnel het laatste nieuws. Duizenden liefhebbers schreven al in op 
de BootAanBootnieuwsbrief, wat ook ú kunt doen via de website www.BootAanBoot.nl. 
Dat kost u niets en u kunt op elk moment uitschrijven. 

In 2016 investeren we in internetsoftware waar de watersportconsument plezier aan beleeft 
en waarmee de botenbranche u nog beter van dienst kan zijn. Zo lanceerden we kortge-
leden een programma waarmee jachtmakelaars wekelijks hun opdrachtgevers informeren 
over de voortgang van de verkoop. Alles daarover leest u op pagina 168 van deze editie. 
Vraag erom bij uw jachtmakelaar. Deze maand is er nóg een nieuw programma: u kunt 
jachtmakelaars op internet beoordelen. Koopt of verkoopt u een boot via een bedrijf, dan 
kunt u op YachtFocus.com bekend maken hoe goed de dienstverlening beviel. In alle bran-
ches bestaan dit soort recensies (of met de Engelse term: reviews). In de botenbranche 
nu dus ook. Ga naar de bedrijvenpagina op YachtFocus.com en selecteer uw bedrijf om 
uw mening te geven. Uw mede-watersporters zijn daarmee geholpen en zullen u dankbaar 
zijn. Zo helpen we elkaar. 

Wij wensen u een jaar toe waarin al het goede behouden blijft. Behalve uw boot misschien: 
is die aan vervanging toe? Uw volgende boot staat verderop in dit blad!

          Jan-Pieter Oosting


