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Goed voor de natuur
Bootbezitters zijn vaak mensen die het milieu een warm hart toedragen. Dan doelen wij niet 
alleen op de zeilers, maar ook op motorbootliefhebbers. Kijk maar eens op uw teller hoeveel 
uren u motorde deze zomervakantie. Er is een goede kans dat de motor slechts af en toe een 
paar uren draaide, op weg naar de volgende haven waar u dagen lang stil lag. Een doorsnee 
scheepsmotor verbruikt minder dan 1 liter per uur per cilinder. Vergeleken met verre auto- en 
vliegvakanties steekt de watersport gunstig af. Ook het leven aan boord is natuurvriendelijk. 
Niemand gooit nog afval overboord en het gebruik van onderwatertoiletten geldt inmiddels als 
ongepast. Bootbezitters genieten van de natuur en de zorg daarvoor gaat hand in hand.  
 
Het inspireert YachtFocus om afscheid te nemen van de bekende plastic tassen waarin ons 
magazine op botenbeurzen werd uitgedeeld. Op de HISWA te water heeft u het kunnen zien: wij 
zijn overgestapt op papieren tassen én wij bieden meer ruimte op onze rekken om een exem-
plaar onverpakt mee te nemen. Wij kozen voor een wat dikkere kwaliteit papier, zodat onze tas-
sen herbruikbaar zijn. Onze milieuvriendelijke verpakking zult u vanaf nu op alle beurzen tegen-
komen. Bijvoorbeeld in september op de internationale beurzen in Cannes en Friedrichshafen, 
maar ook dichtbij op de zeer gezellige en van harte aanbevolen Nederlandse evenementen: 

• Gebruikte-Botenbeurs Hoorn (8, 9 en 10 september) 
Opgezet en groot gemaakt door YachtFocus, inmiddels door alle Nederlandse botenbladen 
geadviseerd. Een zeer gezellig evenement met boten voor elk budget in de oude Hoornse 
binnenhavens.

• Boten- en Camperbeurs Gorinchem (22 en 23 september) 
Ook al een ‘echte YachtFocus-beurs’ in een prachtige stad, waar we met plezier media-
partner zijn. In Gorinchem ligt de nadruk op motorboten en dan vooral van het betaalbare 
soort. 

• Belgian Boat Show FLOAT (28 september tot en met 1 oktober) 
Het klinkt misschien Belgisch, maar de beurs wordt gehouden in de sfeervolle jachthaven 
van het Nederlandse Breskens. Het is de eerste editie van dit nieuwe evenement, waar de 
nadruk op kajuitboten te water komt te liggen.  

Wij hopen u op een van deze septemberbeurzen te mogen begroeten en we overhandigen u 
dan graag zo’n fraaie papieren tas met inhoud. Als u uw boot wilt adverteren in de oktobereditie 
van YachtFocus Magazine, geef uw advertentie dan uiterlijk 19 september op via het formulier 
op pagina 26 of via de website YachtFocus.com. Deze volgende editie wordt uitgedeeld op 
Hanseboot Hamburg, vanouds de grootste beurs in Noord-Duitsland.
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