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Voorwoord

Afgeprijsde boten in 2017:  
Beste Koop  
In deze junimaand heeft u vast al wel uw zaakjes op orde voor de komende vaarvakantie. Of 
nog niet natuurlijk en in dat geval heeft u geluk. Voor wie nu nog een boot zoekt en meteen 
weg wil varen, organiseert YachtFocus Magazine namelijk de rubriek ‘Beste Koop’. Dit is een 
katern voorin dit juninummer waarin wij tientallen boten op rij zetten die ‘dringend een nieuw 
baasje zoeken’. Elke boot heeft een scherpe van/voor-prijs, voor een zekere verkoop vóór het 
vakantieseizoen losbarst. De verlaagde prijs is geldig als u snel beslist, nog deze maand dus, 
en natuurlijk alleen als een ander u niet voor is. Wilt u deze zomer het water op en wilt u graag 
net iets groter of goedkoper varen dan de buurman, dan verwijzen wij u graag naar het Beste 
Koop-katern, voorin dit magazine.

BootAanBoot.nl voor watersportnieuws
Ruim twee jaar geleden begon de modern vormgegeven website BootAanBoot.nl met 
watersportnieuws. Bedoeld voor de liefhebbende consument, al wordt het ook goed gelezen 
door duizenden professionals die in de botenbranche werkzaam zijn. De site verzamelt diverse 
berichten uit alle beschikbare bronnen op internet en brengt watersportnieuws doorgaans als 
eerste. Sommige collega-sites die ook watersportnieuws brengen, hebben zelfs afspraken 
gemaakt om de berichten over te nemen, zó snel is de redactie. Duizenden liefhebbers namen 
al een gratis abonnement op de nieuwsbrief, die twee keer per week per e-mail binnenkomt. 
Inschrijven kan op de homepage van BootAanBoot.nl. Warm aanbevolen, oordeel zelf op 
BootAanBoot.nl.  
 
Bericht voor adverteerders 
Tot slot een herhaald bericht voor onze adverteerders in volgende edities. Twee YachtFocus 
Magazine edities wijzigen van naam en doelgroep. Sluitdata, verschijningsdata en overige 
distributie zijn ongewijzigd.
• Het augustusnummer wordt de HISWA te water Special (was de Botenbeurs Hoorn Special). 
• Het septembernummer wordt de Botenbeurs Hoorn / Cannes Yachting Festival / Interboot 
Friedrichshafen / Botenbeurs Gorinchem / Breskens Special (dus NIET HISWA te water). 
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