
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 
Grand Sturdy 35.0 Sedan van Linssen Yachts 
zie pagina 99.
 
Dit nummer
Novembernummer 157 / Boot & Fun Berlin   
Special  

Volgend nummer 
Decembernummer 158 / Nautic Paris en 
Beste Koop 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

Voorwoord

24 56 59 60 60 80
motorjachtenzeiljachten sportbotenplatbodems ex-beroeps sloepen

Inhoudsopgave
6 Commentaar 
8 Watersportnieuws algemeen
14 Vestigingskaart en adressen werven en  
 jachtmakelaars 
22 Formulier particulieren
24 Zeilboten nieuw en gebruikt
56 Platbodems, klassieke en ex-beroeps  
 zeilschepen

59 Klassieke en ex-beroeps motorschepen
60 Sloepen en sportboten nieuw
68 Sloepen en sportboten gebruikt
80 Motorboten nieuw en gebruikt 
148 MarinaFocus
152 CharterFocus  
154 RefitFocus  
160 Adverteerdersindex

Uw boot verkopen of uw volgende boot zoeken doet u natuurlijk in dit blad en op  
de gelijknamige botensite YachtFocus.com. Hier staat met 13.600 boten te koop het 
grootste Nederlandse botenaanbod. Als watersportliefhebber bent u vast en zeker 
ook graag op de hoogte van het actuele nieuws over uw hobby. Daarvoor lanceerden 
wij drie jaar geleden zuster-site BootAanBoot.nl, dat uitgroeide tot een populaire 
nieuwsvoorziening over varen en boten. Het aanzicht van deze site is zojuist geheel 
vernieuwd. Redactie en ontwikkelaars hebben zich ingespannen voor een prettig 
leesbare website die foutloos en snel werkt.  
 
Onveranderd brengt ons team van redacteuren dagelijks nieuwe berichten over alles 
wat de watersporter boeit. Dit wordt uit alle bronnen verzameld en overzichtelijk 
gepresenteerd met steeds het meest recente bericht bovenaan. Serieuze zaken 
worden afgewisseld met spectaculaire foto’s en films in de categorie ‘zo kun je het 
beter niet doen’. Wie overigens van zijn hobby zijn werk wil maken en een baan 
zoekt, of een locatie voor een eigen bedrijf, kijkt ook even in de rubriek ‘Werk in de 
watersport’. Bezoek BootAanBoot.nl, oordeel zelf en schrijf u vooral in voor de gratis 
nieuwsbrief. 
 
In het volgende nummer van YachtFocus Magazine - de decemberuitgave - doen we 
traditiegetrouw een voorspelling over de botenhandel in het volgende jaar. Zullen de 
prijzen van gebruikte boten in 2018 stijgen, nu de economie zo goed draait en het 
nieuwe kabinet belooft dat iedereen meer te besteden krijgt? Wij gaan op zoek naar 
het antwoord. 

Tot slot nog een oproep om uw boot te adverteren in ons decembernummer. 
Tegenwoordig draait de botenhandel gewoon door in de maand van Sinterklaas en 
Kerstmis. Bovendien delen wij duizenden exemplaren uit op de grote botenbeurs 
Nautic Paris, met meer dan 200.000 bezoekers van 2 tot 10 december in Parijs. Uit 
ervaring weten wij dat de bezoekers dol zijn op het goed onderhouden, in de winter 
droog gezette en verder altijd op zoet water varende Nederlandse botenaanbod.

Jan-Pieter Oosting
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