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Uitgave van ANWB Media in samenwerking
met YachtFocus Magazine

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 particulieren 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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rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden
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aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schades voortvloeiend
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Wie een boot zoekt,
pakt de YachtFocus
6

YachtFocus Magazine 143 • www.yachtfocus.com nieuwe boten - gebruikte boten

Voorwoord

Sinds jaar en dag € 39,95

COLOFON

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 particulieren 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

Inhoudsopgave
6
8
14
20
22
26
30
34
62
70

Commentaar
Watersportnieuws algemeen
Vestigingskaart en adressen
werven en jachtmakelaars
Formulier particulieren
Artikel CED
Artikel EMCI
Artikel TOPwindows
Zeilboten nieuw en gebruikt
Artikel Hiswa te water
Platbodems, klassieke en
ex-beroeps zeilschepen

72
74
88
96
131
180
184
188
192

Klassieke en ex-beroeps
motorschepen
Sloepen en sportboten nieuw
Sloepen en sportboten
gebruikt
Motorboten nieuw en gebruikt
Artikel Shipcar
MarinaFocus
CharterFocus
RefitFocus
Adverteerdersindex

YachtFocus Media
Binderij 7b
1185 ZH Amstelveen
T +31 (0)20 456 0995
F +31 (0)20 647 6446
E info@yachtfocus.com
Voor alle info zie www.YachtFocus.com
Foto omslag
Fairline Targa 53 GT, Jonkers Yachts, zie pagina 101
Dit nummer
Septembernummer 143 / HISWA, Cannes,
Interboot, Gorinchem Special
Volgend nummer
Oktobernummer 144 / Hanseboot Special
Jaarplanning: zie www.yachtfocus.company
YachtFocus Magazine
Verschijnt 12x per jaar
Verspreiding via makelaars, havens,
watersportwinkels, werven en dealers
en botenbeurzen.
Met ANWB-logo op de voorzijde in losse
verkoop gebundeld met de Waterkampioen.
Persberichten
Met hoge resolutie foto
naar redactie@yachtfocus.com
Credits
Druk
Senefelder Misset
Medewerkers
Bas Mulder
Denise Krimp-Louman
Gerd Melgers
Judith Coevert
Joey van Vliet
Kaya van Vliet
Lorenzo Kors
Romy Kok
Redactie
Valérie Sambrink Sanderink
redactie@yachtfocus.com
Verkoop
Gerda van Manen 020 456 0995
gerda@yachtfocus.com
Jan-Pieter Oosting 06 24510303
info@yachtfocus.com

Copyright
Copyright YachtFocus Media BV 2016. Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
YachtFocus Media BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
schades voortvloeiend uit het gebruik van de redactionele en
andere informatie uit dit magazine. Neem altijd eerst contact op
met de aanbieder voordat u afreist om een jacht te bezichtigen.
Alle gegevens, beschikbaarheid van de jachten en
prijzen onder voorbehoud. Zet- en drukfouten voorbehouden.

zeiljachten

platbodems

ex-beroeps

sloepen

sportboten

motorjachten

34

70

72

74

74

96

Wie een boot zoekt,
pakt de YachtFocus
6

YachtFocus Magazine 143 • www.yachtfocus.com nieuwe boten - gebruikte boten

