Voorwoord

Welkom

Colofon

Allereerst een hartelijk welkom aan alle liefhebbers van de watersport die dit lezen en
die ons magazine kochten in de tijdschriftwinkel. Voorheen was Nederlands’ grootste
botenblad YachtFocus Magazine alleen gebundeld met de Waterkampioen in losse verkoop.
Echter, sinds de ANWB hiermee stopte, doet YachtFocus het op eigen kracht. YachtFocus
Magazine is het enige Nederlandse botenblad dat regelmatig verschijnt. Elke maand ligt het
nieuwste botenaanbod en botennieuws op u te wachten in de winkel. De volgende editie,
ons julinummer, verschijnt al op vrijdag 21 juni. Mocht u YachtFocus Magazine thuis willen
ontvangen, neem dan een abonnement. Op www.yachtfocus.com/abonnement vindt u
informatie.
U hebt meteen een bijzonder exemplaar in handen, want met deze juni-editie vieren wij ons
jubileum. YachtFocus Magazine kwam precies deze maand juni, 15 jaar geleden, voor het
eerst uit. Sindsdien is ons magazine altijd dik en altijd vol boten. Op pagina’s BK13-15 voorin
in dit magazine leest u wat onze adverteerders hiervan vinden.
YachtFocus Magazine is het vaste advertentiemedium van veel jachtmakelaars. Op pagina
14 tot en met 17 staan hun adressen. Geeft u uw boot daar in bemiddeling, dan kunt u er
zeker van zijn deze terug te vinden in een komende editie. U kunt trouwens ook zelf uw boot
te koop adverteren. Gebruik het formulier op pagina 28 of, sneller nog, surf op internet naar
YachtFocus.com en klik op ‘Adverteer uw boot’. Het kost slechts een paar tientjes, maar het
kan ook gratis als u uw boot te koop legt op de Botenbeurs Gorinchem, na de zomer op
27 en 28 september. Zie pagina 162 voor meer informatie over deze beurs.
Tot slot wensen wij u veel leesplezier en hopen wij u persoonlijk te ontmoeten. Bijvoorbeeld op
de fantastische HISWA te water van 4 tot en met 8 september in de Batavia Haven Lelystad
waar meer dan 300 prachtige, nieuwe boten te koop liggen. U vindt ons bij de ingang, waar
we onze septembereditie uitdelen met voorin de beurscatalogus.
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Copyright

Copyright YachtFocus Media BV 2019. 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.
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