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Inhoudsopgave

Nieuw vaarseizoen in zicht  
Het huidige weerbeeld toont buien en weinig zonneschijn, toch is het nieuwe vaarseizoen reeds in 

zicht! Is uw huidige boot te groot, te klein, te duur, te bewerkelijk of te intensief om te varen? Of 

bent u gewoon toe aan iets nieuws of anders? Dan is het slim om nu in actie te komen. Het vroege 

voorjaar is hèt moment om uw nieuwe boot aan te schaffen en uw huidige boot te verkopen.  

 

Uw aan- en verkoopkansen vergroten? Naast onze botensite YachtFocus.com bieden 

botenbeurzen zoals Boot Holland (8-13 februari in Leeuwarden), de Belgian Boat Show (9-11 

& 15-17 februari in Gent) en de HISWA Amsterdam Boat Show (6-10 maart in Amsterdam) 

volop inspiratie. Ook zinvol: loop eens over de verkoopsteiger van een van de jachtmakelaars 

die in ons magazine adverteren. Hun namen en adressen staan op pagina 14 tot en met 17. 

Vraag ook direct of hij of zij interesse heeft om uw huidige boot in bemiddeling te nemen, dan 

bent u verzekerd van een professionele aanpak en uitgekiende publiciteit. Wilt u toch liever 

zelf verkopen? YachtFocus biedt hiervoor een uitstekend en betaalbaar mediapakket. Vul het 

formulier in op pagina 29 of, sneller nog, ga naar www.YachtFocus.com en geef uw boot online 

op. Doet u dit vóór 13 februari, dan verschijnt uw advertentie in de HISWA RAI Special van dit 

magazine en staat uw boot tot aan de zomervakantie op internet. 

In memoriam Ties van Os

Het droevige bericht bereikte ons dat Ties van Os op 29 december jongstleden overleed tijdens 

de wintersport. Na een carrière als oceaanzeiler, onder andere als navigator en co-schipper op 

de boot ‘Equity & Law’ in de Whitbread Race, en een loopbaan in de grote chartervaart, werd 

hij jachtmakelaar in Enkhuizen. Ties werd bekend als woordvoerder namens de georganiseerde 

jachtmakelaars en gold als autoriteit in de botenbranche. Hij vervulde bestuursfuncties bij 

brancheverenigingen HISWA en NBMS en maakte elk kwartaal de welbekende trendrapporten 

over tendensen in de botenverkoop. Ties organiseerde in de afgelopen twaalf jaar de presentatie 

op internet van het gezamenlijke botenaanbod van de HISWA-makelaars en later ook de 

NBMS. Op deze gebieden werkte het softwarehuis van dit magazine veel met hem samen. In 

samenspraak met Ties bouwde YachtFocus in 2008 HISWAmakelaar.nl en de software voor de 

trendberichten, in 2015 opgevolgd door het grotere NLyachts.com. Dit gezamenlijke initiatief 

van HISWA en NBMS leidde tot de oprichting van de Coöperatie Nederlandse Jachtmakelaars 

(CNJ) met Ties als directeur. Zijn taak was uitdagend, want net als in elke branche die schakelt 

tussen aanbod en vraag, doet internet ook het vak van de jachtmakelaar wezenlijk veranderen. 

Wij bewonderden Ties om zijn vakkennis, zijn uitzonderlijke inzet en aanhoudende bereidheid om 

zich nieuwe ontwikkelingen eigen te maken. Door zijn enorme geestdrift om het beste voor de 

jachtmakelaars te bereiken, dankt de branche veel aan Ties. Daarin zal hij moeilijk vervangbaar 

blijken, zijn gemis is groot.

Jan-Pieter Oosting
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