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Juni: de maand voor de  
snelle beslissers
De juni-editie van YachtFocus is elk jaar een hoogtepunt. Juni is dé maand waarin 
botenbedrijven hun ‘winkeldochters’ verkopen. Zij doen dat traditioneel via het 
opvallende katern ‘Beste Koop’ voorin YachtFocus Magazine. Dat staat vol boten met 
een van/voor-prijs, extra scherp ingestoken om per se vóór de zomer een gelukkige 
koper te vinden. De lage prijs is geldig bij beslissing in juni, dus voor snelle beslissers. 
‘Beste Koop’ is ideaal voor wie net iets mooier wil varen binnen zijn of haar bud-
get. Ook fijn voor wie geen fan is van ‘handjeklap’ en direct wil weten wat de echte 
bodemprijs is. 

Hadden wij voorheen een opmaak in lawaaiige uitverkoopsfeer van dit bijzondere 
katern, vanaf deze editie is ‘Beste Koop’ iets chiquer vormgegeven. De kortingen zijn 
er niet minder spectaculair om: snel kijken, snel beslissen, voordat een ander u voor 
is! Opvallend is dat ‘Beste Koop’ nog voller is dan voorgaande jaren. Zo vol zelfs dat 
we - voor het eerst - een deel van de pagina’s moesten verhuizen naar verderop in dit 
blad. We hadden immers slechts 16 pagina’s bijzonder papier bij de drukker besteld. 
Niet alleen voorin vindt u dus boten met van/voor-prijzen; óók vanaf pagina 22 staan 
er volop aanbiedingen!

Wat ook uw aandacht verdient is de Gebruikte-Botenbeurs in Hoorn op 19, 20 en 21  
augustus. Op die dagen tegen het einde van de zomer liggen 180 boten te koop in de 
gezellige oude haven van Hoorn. Het epicentrum van de botenverkoop in augustus! 
Als particulier bent u van harte welkom om uw eigen boot te verkopen aan een van de 
vele bezoekers. Volgens de Gemeente Hoorn trekken alle festiviteiten van de Hoornse 
editie van de Westfriese Waterweken, waarvan de beurs het middelpunt vormt, 40.000 
bezoekers. Alle informatie over de beurs vindt u op pagina 28 en 29. 

Wij wensen u veel voorpret bij het vakantieklaar maken van de boot en we hopen u in 
Hoorn te ontmoeten!

       

            

            Jan-Pieter Oosting


