
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 
Noordkaper 43 van Gebroeders van Enkhuizen
 
Dit nummer
Oktobernummer 156 / Hanseboot Hamburg 
Special   

Volgend nummer 
Novembernummer 157 / Boot & Fun Berlijn 
Special   
Jaarplanning: zie www.yachtfocus.company

YachtFocus Magazine
Verschijnt 12x per jaar
Verspreiding via makelaars, havens, werven
watersportwinkels, 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 
Erik Dinant 
Jeroen Zelle
Judith Coevert
Lorenzo Kors
Mandy Vermaire 
Michiel Roding 
Sebastiaan de Paus
Redactie 
Valérie Sambrink Sanderink
redactie@yachtfocus.com
Verkoop 

Jan-Pieter Oosting 06 24510303 
info@yachtfocus.com

Copyright
Copyright YachtFocus Media BV 2017. 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.

          Wie een boot zoekt, 
                 pakt de YachtFocus

Colofon

28 60 63 64 64 84
motorjachtenzeiljachten sportbotenplatbodems ex-beroeps sloepen

Inhoudsopgave
6 Commentaar 
8 Watersportnieuws algemeen
14 Vestigingskaart en adressen werven en  
 jachtmakelaars 
20 Artikel Hanseboot Hamburg 
24 Artikel TOPwindows
26 Formulier particulieren
28 Zeilboten nieuw en gebruikt
60 Platbodems, klassieke en ex-beroeps  
 zeilschepen

63 Klassieke en ex-beroeps motorschepen
64 Sloepen en sportboten nieuw
72 Sloepen en sportboten gebruikt
84 Motorboten nieuw en gebruikt 
109 Atikel Delphia BluEscape 1200 
163 ShareFocus
164 MarinaFocus
168 CharterFocus  
170 RefitFocus  
174 Adverteerdersindex

Voorwoord

Een gebruikte boot of 
liever een nieuwe?
Wij hebben wat gecijferd. 30% van het geadverteerde botenaanbod op onze site 
YachtFocus.com is jonger dan tien jaar. Dat is inclusief de modellen nieuwbouwboten, 
die nog gebouwd moeten worden. Beperken we ons tot alleen gebruikt aanbod, dan 
komen we op 20%, oftewel één op de vijf boten. Vier van de vijf gebruikte boten te 
koop is dus ouder dan tien jaar. Nog meer statistiek: het aantal boten van tien tot 
twintig jaar oud is anderhalf keer zo groot als het aantal jongere gebruikte boten.  
 
Wij denken dat deze getallen representatief zijn voor de gebruikte botenmarkt als 
geheel. Van jachtmakelaars horen wij dat zij nog steeds volop internationaal verkopen, 
een tendens die al jaren gaande is, en dat het vooral jong gebruikt aanbod is dat 
naar het buitenland verdwijnt. De aanwas met nieuwe boten stijgt langzaam en is nog 
niet op het niveau van vóór 2008. De Nederlandse vloot blijft hiermee verouderen 
en krimpen. Gebruikte boten op YachtFocus.com van 10 tot 20 jaar oud kosten 
gemiddeld precies de helft van gebruikte boten die maximaal 10 jaar oud zijn. Dat is 
natuurlijk waarom zoveel liefhebbers kiezen voor gebruikt: het scheelt enorm in prijs; 
voor minder geld vaart men groter en dankzij goed onderhoud hebben boten een lang 
leven. 
 
Maar de voordelen van een nieuwe boot mogen er ook zijn: garantie, onderhoudsvrije 
materialen, méér comfort, moderne vormgeving en - dankzij slimme bouwtechnieken 
door innovatieve werven - toch vaak verrassend scherp geprijsd. In YachtFocus 
Magazine treft men volop nieuwe én gebruikte boten aan van de gerenommeerde 
bedrijven. Wij wensen u veel lees- en kijkplezier!
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YachtFocus Magazine 156 • www.yachtfocus.com nieuwe boten - gebruikte boten
6


