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Sinds jaar en dag € 39,95
In 2007 startte de samenwerking tussen YachtFocus en ANWB Watersport met als doel 
(particuliere) bootbezitters te helpen met de verkoop van de boot tegen lage kosten. 
Voor € 39,95 komt de bootadvertentie in YachtFocus Magazine, een maand later in de 
Waterkampioen en daarnaast ook vier maanden lang op internet. Dat is een scherp 
tarief, zeker als je bedenkt dat YachtFocus en Waterkampioen een gezamenlijke oplage 
van méér dan 50.000 exemplaren hebben. 

Groter bereik, zelfde tarief
De mix van tijdschrift en internet werkt. Regelmatig ontvangen we bedankjes van  
particulieren die via ons de koper vinden. Vele duizenden particulieren verkochten al 
de boot via YachtFocus en ANWB en dat stemt vrolijk. Het tarief bleef al die tijd  
ongewijzigd, maar wat wel veranderde is het bereik van de bootadvertenties. Op  
internet bereikt u anno nu een veelvoud aan kopers. De botensites YachtFocus.com 
en ANWBboten.nl groeien en scoren samen ruim 250.000 bezoeken in  
piekmaanden. Die bezoekerspiek ligt overigens niet in het voorjaar - zoals velen  
denken, maar in september. Wilt u komende herfst de boot verkopen? YachtFocus is 
het beste medium! De boot opgeven kan met het formulier op pagina 21 van dit blad 
of sneller nog online op YachtFocus.com.

Botenbeurs Gorinchem op 23 en 24 september
Adverteren is niet de enige manier om een koper te zoeken. Minstens zo goed werkt 
deelname aan een botenbeurs en leuk is dat zeker. Op elke botenbeurs in Nederland 
zijn gebruikte boten te koop, maar weinig beurzen staan de deelname van particulie-
ren toe. De botenbeurs in Gorinchem is daarop een prettige uitzondering. U kunt nog 
inschrijven voor dit evenement; YachtFocus kan dat van harte aanbevelen. Het is een 
bijzonder leuke botenbeurs in een gezellige stad, een bezoek meer dan waard, en met 
een nadruk op motorboten tegen betaalbare prijzen. Op pagina 177 van dit blad vindt u 
alle informatie. YachtFocus heeft een stand in Gorinchem en we hopen u daar of op een 
van de andere septemberbeurzen te ontmoeten. Tot gauw!

 Jan-Pieter Oosting
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