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Inhoudsopgave

Tijdens de HISWA Amsterdam Boat Show werd bekend dat de ANWB na 92 jaar helaas stopt met 

de Waterkampioen. Het team achter de Waterkampioen gaat zelfstandig verder met de opvolger 

Deining Magazine. YachtFocus en Deining Magazine zullen intensief samenwerken. 

De Waterkampioen was sinds 1927 het grootste redactionele watersportblad van Nederland, dat 

werd gemaakt door een ervaren team van redacteuren, journalisten, fotografen en vormgevers. 

YachtFocus is verheugd dat deze ploeg nu zelfstandig doorgaat. Het idee is om in de loop 

van de zomer voor het eerst te verschijnen, na abonneewerving. Deining Magazine wordt naar 

verwachting dikker dan de Waterkampioen met meer diepgang en inspiratie. YachtFocus roept al 

haar lezers op om zich vandaag nog aan te melden op www.DeiningMagazine.nl als toekomstig 

abonnee. Het tijdschrift gaat pas echt van start als daadwerkelijk minimaal 7.000 mensen zich 

inschrijven. Dit is dus een soort crowdfunding, zonder dat u nu meteen al betaalt, want eerst moet 

die drempel van 7.000 abonnees gehaald worden. Lees hier meer over op pagina 28 en 29.

 

Op de website DeiningMagazine.nl staat al het YachtFocus-botenaanbod, ook van onze 

particuliere adverteerders. De rubriek met gebruikt botenaanbod wordt voortgezet in Deining 

Magazine en YachtFocus Magazine komt gebundeld met Deining Magazine in losse verkoop. 

 

Hamburg ancora Yachtfestival

Iets geheel anders is de grootste Duitse botenbeurs te water die volgende maand op 24, 25 en 26 

mei in Neustadt in Holstein plaatsvindt. Het is een bijzonder leuke, gratis toegankelijke botenbeurs 

in een prachtig dorpje in een schitterende regio aan de Oostzee. Voor botenbedrijven is het 

aantrekkelijk om deel te nemen. Lees er alles over op pagina 178. 

 

Jan-Pieter Oosting

Deining Magazine volgt de Waterkampioen op
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