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Precies 12 jaar geleden, in mei 2004, verscheen het eerste nummer van YachtFocus 
Magazine. Enkele edities later bereikte het blad de omvang die met dit nummer nog steeds 
wordt behaald; 164 pagina’s boordevol boten te koop. Soms iets dikker, nooit dunner, een 
constante informatiebron voor de bootkoper. Natuurlijk is er veel veranderd in de tijd, vooral 
op internetgebied. Het aantal online bezoeken op de YachtFocus botensite met 12.500 
boten te koop groeit jaarlijks met 25%. Er valt steeds meer te ontdekken. Vorige maand 
zetten we diensten online, zodat u bijvoorbeeld ligplaatsen of bedrijven voor scheeps-
onderhoud en jachtverhuur handig op een landkaart of vanuit een lijst opzoekt en aanklikt. 
De knop ‘diensten’ vindt u bovenin het beeldscherm van YachtFocus.com en de verdere 
weg wijst zich vanzelf. Trailers en bootmotoren worden sinds korte tijd apart van de boten 
geadverteerd, onder de categorie ‘producten’. 

Deze maand lanceren wij wéér iets nieuws: wonen en recreëren op en aan het water. 
Voorheen hadden we daar een aparte site voor maar deze is nu opgenomen binnen 
YachtFocus.com en aanzienlijk sneller en eenvoudiger te raadplegen. Hier vindt u onder 
andere woonboten, recreatiewoningen, schiphuizen, chalets en schepen groot genoeg om 
permanent op te leven.

Altijd op de hoogte met BootAanBoot.nl
Niet alleen YachtFocus.com groeit. Dat geldt ook voor onze watersportnieuwssite 
BootAanBoot.nl. Het doel is om het laatste nieuws voor de bootliefhebber als éérste te 
brengen; soms wel 8 primeurs op één dag. Vanuit de watersportwereld horen we dat onze 
redactie daar goed in slaagt. Afgelopen maand trokken we ruim 30% méér bezoeken. 
Neem een kijkje als u BootAanBoot.nl nog niet kent.

Nu inschrijven om uw boot te verkopen op de Gebruikte-Botenbeurs Hoorn 
Naast het blad en de websites brengen we u ook de grootste gebruikte-botenbeurs van 
het land. Namelijk die in Hoorn op 19, 20 en 21 augustus in de gezellige oude havens 
van deze Zuiderzeestad. Een handig moment in het jaar, net aan het einde van de zomer-
vakantie. Straks liggen in Hoorn 180 boten te koop in alle soorten en maten. Ook ú als 
particulier bent welkom om uw boot te verkopen. Het is zaak om tijdig, dus vóór de zomer,  
in te schrijven want vol is vol. Alle informatie, foto’s en films van de beurs evenals het aan-
meldformulier vindt u op de website www.GebruikteBotenbeurs.nl en op pagina 71 van dit 
nummer. 
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