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‘In the spotlight’
De werven en jachtmakelaars gaan vol vertrouwen 2018 in. Het geloof in de toekomst is 
zo groot, dat de belangrijkste Europese beurs Boot Düsseldorf voor het eerst in 10 jaar is 
uitverkocht. De botenhallen 4, 5, 6, 15, 16 en 17 zijn volgeboekt, daar kan geen boot meer 
bij. In onze vorige editie schreven wij dat dit enerzijds komt door de bloeiende economie 
en anderzijds door schaarste aan gebruikt botenaanbod van recente bouwjaren. De 
productielijnen zijn al goed gevuld horen wij, dus wie komende zomer wil varen moet zeker 
even informeren hoe snel de werf kan leveren. Prompt is de YachtFocus die u nu leest de 
dikste januari-editie ooit, ook al een indicatie. 

Onder de titel ‘Spotlight Premium’ hebben wij voorin dit magazine boten van grote, 
internationale werven op rij gezet. Het begint met een handig kaartje met standplekken op 
Boot Düsseldorf; het beursterrein is immers enorm uitgestrekt. Wij geven ook meteen de 
contactgegevens van de Nederlandse dealers die u met open armen zullen ontvangen op 
de werfstand. Onze eigen YachtFocus-stand staat op zo’n beetje het drukste plekje van de 
beurs, in hal 17 waar de Nederlandse staalbouwers zich verzamelen. U bent welkom om 
even uit te puffen en voor deskundig advies als u vragen heeft. 

Een overzicht van alle beurzen waar wij komende weken bladen uitdelen:
•	 Boot Düsseldorf, 20 tot en met 28 januari, borden ‘Messe’ volgen.
•	 Boot Holland in WTC Expo te Leeuwarden, 9 tot en met 14 februari, sterk in stalen 

motorjachten, toebehoren en diensten.
•	 Belgian Boat Show in Flanders Expo te Gent, 10 tot en met 12 en 16 tot en met 18 

februari, van alles wat op de beurs in deze prachtige stad.
•	 Allt För Sjön in Stockholmsmässan te Stockholm, 3 tot en met 11 maart, veel 

Scandinavische merken, verrassend voordelig te bereiken met Norwegian Airlines. 
•	 HISWA RAI te Amsterdam, 7 tot en met 11 maart, sterk in open motor- en zeilboten, 

toebehoren en diensten, veel te beleven voor uw kroost. 

Wilt u uw boot adverteren in het februarinummer (dat wij uitdelen in Leeuwarden en 
Gent), dan geldt als deadline voor het opgeven woensdag 17 januari. Aanmelden voor 
het maartnummer (HISWA en Stockholm) kan uiterlijk op woensdag 14 februari. Ga naar 
YachtFocus.com om snel online op te geven of gebruik het handige formulier op pagina 24 
en 25.

Jan-Pieter Oosting
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