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Inhoudsopgave

Zin in een leuk weekend aan de Oostzee? Kom naar de grootste Duitse botenbeurs te water 

in Neustadt in Holstein, een klein uur voorbij Hamburg. Dit Hamburg Ancora Yachtfestival op 

24, 25 en 26 mei is een gratis toegankelijke botenbeurs met bijna 200 nieuwe en gebruikte 

boten te koop. YachtFocus Magazine is er vanzelfsprekend bij om deze editie uit te delen, dus 

wellicht treffen wij elkaar daar. Diner-tip: Klüvers Brauhaus in het gezellige centrum van het 

dorpje Neustadt.

Deining Magazine

Nu de Waterkampioen is gestopt, zijn alle ogen gericht op beoogd opvolger Deining Magazine. 

Na de zomer verschijnt de eerste editie, mits minimaal 7.000 abonnees dit ondersteunen 

en zich vooraf aanmelden op www.DeiningMagazine.nl. Uit betrouwbare bron weten we dat 

duizenden watersporters zich al inschreven. Op pagina 60 en 61 leest u er meer over.  

 

Vaartest 

Regelmatig ontvangt onze redactie uitnodigingen van jachtwerven en dealers voor een 

proefvaart met een nieuw model. Deze maand is de Atlantic A500 Convertible aan de beurt: 

een stijlvolle alleskunner van aluminium met ongekende vaareigenschappen. U leest er alles 

over op pagina 88 en verder.

Verkopersmarkt

Bij de jachtmakelaars doet schaarste zich voelen. Afgelopen jaren verkochten ze veel boten 

naar het buitenland, terwijl sinds 2008 weinig nieuw werd gebouwd wat doorwerkt in geringe 

aanwas op de markt voor tweedehands. Daar komt bij dat ook de binnenlandse vraag 

is aangetrokken. Tweedehands boten en jachten zijn gewild en dan met name de jonge, 

goed onderhouden exemplaren. De prijzen zijn nu stabiel. Het is dan ook een heel goed 

verkoopmoment. Als u een jachtmakelaar zoekt, selecteer er dan een die op YachtFocus.com 

adverteert. Kiest u een makelaar van pagina 14 tot en met 17, dan zet hij uw boot ook in dit 

magazine en is de koper nóg sneller gevonden.  

 

Veel succes en plezier op het water dit voorjaar!

 

Jan-Pieter Oosting

Hamburg Ancora Yachtfestival
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