YachtFocus
YachtFocus
YachtFocus
YachtFocus
YachtFocus
magazine
magazine
magazine
magazine YachtFocus
magazine
magazine
NIEUWE JACHTEN - GEBRUIKTE JACHTEN

JULI 2007 - NUMMER 33

Neem
mee!

Alle Bavaria’s v.a. p.24

AUGUSTUS 2007 - NUMMER 34

Huurjachten bijlage
CharterFocus

Neem
mee!

dik!
Record
SEPTEMBER 2007

YachtFocus Magazine

Recorddik: 180 pagina’s
Huurjachten bijlage
CharterFocus

YachtFocus Magazine

SEPTEMBER 2006 - NUMMER 23

YachtFocus Magazine

Neem
mee!

Extra!!!
Huurjachten bijlage
CharterFocus

YachtFocus Magazine

YachtFocus Magazine

FEBRUARI 2005 - NUMMER 6

Te koop
Valk Super Challenger 1600

GEBRUIKT
€ 319.000

16.50 x 4.90 x 1.25 • Bouwjaar 1995 • 2x Volvo Penta Tamd 61a, 306 pk

Vraagprijs € 319.000,-

Alle Bavaria’s v.a. p.75

€ 525.000

GEBRUIKT
€ 47.500

BIJLAGE HUURJACHTEN CHARTERFOCUS

De Haer nautique is E.M.C.I. gecertificeerd jacht- en scheepsmakelaar en is lid van de bond van makelaars in schepen.
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Varianta 37
Sailing World Lemmer

Spaceline Yachts
www.brabantyachting.nl

VOOR TRADITIONELE
PLEZIER - EN BEROEPSVAART

ENKHUIZEN - DAGELIJKS VAN 10.00 TOT 18.00 UUR

gebruikt € 65.000,-
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Valk Continental 1600 OK
Elburg Yachting

gebruikt, prijs op aanvraag

GEBRUIKT

BEGE Allrounder 42
Bootcentrum Geertsma

Elburg Yachting

Prijs op aanvraag

€ 645.000

Mulder 70 Futura Stabilizers

Gillissen Stevenvlet 1250
Jachtmakelaardij de Maas

zeilboten p. 36
sloepen en sportboten p. 78
motorboten p. 92

Bezoek de site! 16.185 jachten te koop op www.YachtFocus.com

CONSEIL AUX ACHETEURS
FRANÇAIS: voir page BK16

motorjachten

magazine

botennieuws

GEBRUIKTE-BOTENBEURS

22-24 augustus 2014

SEPTEMBER 2015 NUMMER 131

HET GROOTSTE GEBRUIKTE-BOTENAANBOD VAN NEDERLAND

11.085 GEBRUIKTE BOTEN TE KOOP EN 1.563 NIEUWE BOTEN TE KOOP OP YACHTFOCUS.COM

tientallen boten met
van/voor prijzen

11

B EURS

WWW.KLASSIEKE-SCHEPEN.NL
Ondersteund
door:

Per formance Cruiser
C

zeiljachten

Omslagfoto: Harmony 38

Huurjachten bijlage CharterFocus
Bezoek de site! 14.895 jachten te koop op www.yachtfocus.com

Jeanneau Sun
Odyssey 49 DS

NIEUWE EN GEBRUIKTE JACHTEN

NIEUWE EN GEBRUIKTE JACHTEN

beste koop
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KLASSIEKE SCHEPEN

nieuw v.a. € 70.900,-

Jeanneau Sun Odyssey 37
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ZIE PAGINA 32

ma
ag
gaazzi innee
m

€ 359.000

Hét zeilgevoel bij Tornado Sailing
Alle modellen vanaf pagina 30

YachtFocus.com YachtFocus.com YachtFocus.com
12.144 GEBRUIKTE BOTEN TE KOOP EN 1.472 NIEUWE BOTEN TE KOOP OP YACHTFOCUS.COM
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Bezoek de site! 14.895
jachten te koop op
www.yachtfocus.com

Huurjachten bijlage CharterFocus

Bezoek de site! 15.000 jachten op www.yachtfocus.com
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Cobra 33

€ 159.500

Crown Yacht

N I E U W E J A C H T E N - G E B R U I K T E J A C H T E N

SEPTEMBER 2010 NUMMER 71 - OOK VOOR PARTICULIERE ADVERTEERDERS - ZIE P.32

GEBRUIKT

River Holiday Special

YachtFocus YachtFocus

Cobra 33_yachtfocus final.pdf 1 2-8-2010 11:12:39

Concordia 105 OC
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Wilhelminasloep
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SPECIAL
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Zie pagina 5

Veel Motorjachten

v.a. € 175.000

€ 2,50

BOTENNIEUWS
zeilboten p. 24
sloepen en sportboten p. 58
motorboten p. 70

ABIM Classic 118 XL
Jachtmakelaardij de Maas

gebruikt, € 129.500,-

Gebruikt

Gebruikt

€ 169.500,-

Marex 370 Aft Cabin Cruiser
Elburg Yachting
prijs op aanvraag

DIK

JANUARI 2018 NUMMER 159

Botennieuws

ZEILBOTEN PAGINA 26
SLOEPEN & SPORTBOTEN PAGINA 60
MOTORBOTEN PAGINA 80

PARTICULIERE
ADVERTEERDERS

6

LEEUWARDEN
9-14 FEBRUARI 2018

ZELF UW BOOT VERKOPEN?
ZIE PAGINA 24

zie pagina 20
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9,93 x 3,33 x 2.05 of 1.65
midzwaard: 0,45 tot 1,65

CMY

Vanaf € 70.900,-

K

botennieuws

gebruikt € 275.000,-

www.boatingworld.nl

OCEANIS YACHT 62

www.nova-yachting.nl
EXPERTISE

www.ced.group

VERZEKERINGEN

BOAT SYSTEMS

tientallen boten met
van/voor prijzen

JANUARI 2018 - NUMMER 159

Exclusief nautisch
slaapcomfort

FAIRLINE TARGA 63 GTO

Dominator 800
www.jonkers.org

DECEMBER 2016 - NUMMER 146

Coaster 26, € 29.900,-

Elling zet de wereld op z’n kop
Elling E4 Kenterproef
www.elling-yachting.com

SEPTEMBER 2015 - NUMMER 131

gebruikte boot
te koop bij
De Ruijter Yachtbemiddeling

nieuwe boot
te koop bij
Tornado Sailing

Delphia 1350 Escape, v.a. € 140.639,-

nieuw prijs op aanvraag
Fjord 36 Open
Jachtmakelaardij
De Valk
Bezoek
onze virtual tour...

AUGUSTUS 2014 - NUMMER 118

Schadevrij transport van uw
boot naar elke Europese haven

www.vandewetering.com

DECEMBER 2013 - NUMMER 110

zeiljachten p. 34
sloepen en sportboten p. 92
motorjachten p. 120

15.054 boten en jachten te koop op YachtFocus.com

NOVEMBER 2011 - NUMMER 85

SEPTEMBER 2010 - NUMMER 71

nieuws

www.chrisbeukerlemsteraken.nl
zie ook pagina 91

We have
it all(pa)

Grand Soleil 47
For Sail Yachting

zeilboten p. 44
sloepen en sportboten p. 96
motorboten p. 110

De Stienplaat 5 | 8754 HE Makkum | 0515-559260
www.tornado-sailing.nl | info@tornado-sailing.nl

“De belangrijkste reden om in het magazine te staan is de exposure van ons bedrijf.
YachtFocus is een toonaangevende speler in de watersport waar wij ons
graag mee identificeren. Ik ben ervan overtuigd dat een goede samenwerking
beide partijen verder kan helpen hun doelen te bereiken. De kracht van het magazine is
volgens mij de overzichtelijkheid en heldere opmaak. Daar komt bij dat het altijd een
zeer constante factor in de roerige wereld van
de watersport is geweest. We hopen dat het team
van YachtFocus de passie en het enthousiasme
waarmee het blad wordt gemaakt kan behouden,
want juist dát is hetgeen wat het blad, ons als
adverteerders en de lezers met elkaar verbindt.”

“Sinds 2012 heb ik een online account bij YachtFocus, adverteer ik maandelijks naar
volle tevredenheid in het magazine en is mijn assortiment te zien op de beurswanden
van de YachtFocus-stands op alle Europese beurzen. Het heeft mij gebracht
tot wat we nu zijn: één van de grootste jachtmakelaars van Nederland
en omstreken. De kracht van
YachtFocus is in mijn ogen de
combinatie van het papieren
magazine en het adverteren op
internet en beurzen. Die combinatie
is echt goed en geeft veel traffic,
ook onder de ouderen.”

NIEUW
v.a. € 306.000

ALLURES 40

ARTIKELEN

Telefoon: +31 (0)38 420 23 75 • E-mail: info@dehaernautique.nl • Internet: www.dehaernautique.nl
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Sunseeker Portofino
€ 280.000

Bruce Roberts 1200

Adverteert sinds 2012

APRIL 2008 - NUMMER 42

Verzekering
Watersportnieuws
Expertise
Vraagbaak
Praktijk: aankoop van een jacht
Charternieuws

Valk Super Challenger 1600

www.brebv.com

Dit is de TES

GEBRUIKT

René Smits van Smits Jachtmakelaardij

Adverteert sinds 2006

de Haer nautique werkt zonder verkoophaven!
Wij verkopen uw schip vanaf uw eigen ligplaats, tegen gunstige condities. Gedurende de verkoop blijft u varen!

- NUMMER 35

omslagfoto

EXTRA “BESTE KOOP”
16 pagina’s van/voor
prijzen vanaf p.163

GEBRUIKT

Laurens Kersbergen van Loosdrecht Yachting Wolfrat

www.jonkers.org

Boat systems

NIEUW:
Spotlight Premium
Nieuwe boten van buitenlandse werven
aangeboden door Nederlandse importeurs

Expertise

Verzekeringen

Equipment

Meer dan 25.000 verschillende producten op voorraad!
allpa is een innovatieve, internationale watersportgroothandel
met hart voor de zaak. Onze producten zijn altijd ruim op voorraad
en snel leverbaar met een goede prijs-kwaliteitverhouding.
Ons professionele en gemotiveerde team heeft uw tevredenheid

www.ced.group

hoog in het vaandel staan.

www.allpa.nl

WIJ ZETTEN DE WERELD OP ZIJN KOP:
Tijdens de Hiswa te water vertonen wij unieke beelden van de
Elling Kenterproef. Bezoek de Elling E3 en de Elling E4 op stand nr. A04

Jaar

wolfrat

2004 - 2019
15 jaar YachtFocus Magazine
Een zolderkamertje. Daar is het allemaal begonnen. Inmiddels is YachtFocus Magazine al jaren het
grootste Nederlandse magazine voor nieuw en gebruikt botenaanbod. Deze maand vieren wij het
15-jarig jubileum. Trots? Dat zijn we zeker. Maar ook dankbaar voor iedereen die dit mogelijk maakt.
We vroegen 15 trouwe adverteerders om hun ervaringen te delen in deze feestelijke editie.

Anna-Beth van Dalfsen van Elburg Yachting
Adverteert sinds 2004

“YachtFocus staat voor kwaliteit, vriendelijkheid en passie! Elburg Yachting
is vanaf het begin betrokken bij dit prachtige magazine. YachtFocus is een
toonaangevende speler in de wereld van de plezierjachten. Wij zijn dankbaar
en content dat er vanaf de eerste dag een prettige samenwerking is. Samen streven
we naar het beste resultaat. Het team van YachtFocus is toegankelijk, enthousiast
en positief. De passie voor het vak is goed merkbaar. Daarbij heeft YachtFocus
Magazine een glossy uitstraling en is het voor iedere
watersporter een geschenk om te ontvangen. Met
hun internationale website bereikt YachtFocus een
breed publiek. Wij wensen YachtFocus een feestelijk
jubileum toe. Gefeliciteerd met deze fantastische
mijlpaal!”

Wypke Veenje van
Smelne Yachtcenter
Adverteert sinds 2014

“Lezers komen naar onze jachtwerf
toe met het magazine in de hand
en vragen naar de motorjachten
waarmee wij in het blad geadverteerd
hebben. Het is dus voor ons heel
duidelijk dat onze advertenties
in YachtFocus gezien worden en
het extra klandizie oplevert. Ook
aan onze andere diensten zoals refit,
onderhoud, reparatie, winterstalling
en hellingwerk wordt in dit magazine
aandacht besteed. YachtFocus is altijd
zichtbaar aanwezig op de beurzen:
nationaal én internationaal. Ook vind
je het magazine op verschillende
uitdeelpunten en watersportadressen.
De rubrieksindeling is duidelijk en achter
YachtFocus zit een zeer gemotiveerd
team dat er met z’n allen voor zorgt
dat het magazine interessante, actuele
informatie bevat.”

Adverteert sinds 2004

“Wij doen al mee sinds het proefnummer van maart 2004.
YachtFocus geeft ons bedrijf de juiste uitstraling en
brengt ons vele klantcontacten per jaar. YachtFocus
Magazine groeit met de branche mee en de koppeling met het
online platform is goed. Wij wensen YachtFocus veel geluk en
wijsheid toe in de komende jaren.”

“De presentatie van de schepen via YachtFocus zorgt voor het bereiken van een duidelijk
groter publiek. Mede dankzij het YachtFocus-platform hebben we een verhoging
van de omzet weten te realiseren en zijn onze schepen beter vindbaar.
Bovendien kunnen bezoekers direct vergelijken met overig aanbod. YachtFocus gaat
met de tijd mee en acteert op het juiste moment zodat presentatie, vindbaarheid en
mogelijkheden voor zowel bedrijven als bezoekers steeds optimaal zijn.”

“Kuiper Verzekeringen adverteert
al 15 jaar in YachtFocus Magazine.
Maar eigenlijk zien we onszelf
niet als ‘adverteerder’. Zoals we
ons op alle watersportbeurzen
ook geen ‘standhouder’ voelen.
Net als YachtFocus zijn wij
immers al jarenlang lid van de
‘watersportfamilie’. Als familie
wil je elkaar helpen te zijn wie
je wilt zijn. Dat kan alleen als je
persoonlijke aandacht voor elkaar
hebt, langetermijnrelaties durft aan
te gaan, er bent in zowel goede als
slechte tijden en daarbij tot het uiterste
voor elkaar gaat. YachtFocus doet dat
rond de verkoop van boten en wij rond
verzekeringen. Kuiper Verzekeringen
feliciteert YachtFocus met het
vijftienjarig bestaan en kijkt uit naar de
volgende vijftien jaren samen!”

Adverteert sinds juni 2005

Adverteert sinds 2004

Ricardo Bosma van Jachtmakelaardij de Maas

Adverteert sinds 2006

Adverteert sinds 2004

Twan Bogert van
ASA Boot Electro

Niels Schröder van Sleeuwijk Yachting
“Wij hebben nog nooit een uitgave van YachtFocus Magazine gemist. Elke maand
zijn onze advertenties te vinden op pagina 4 en 5. YachtFocus is binnen de
watersportmagazines een gerenommeerde naam. Een tijdschrift dat een goede
weergave is van de huidige markt. Voor veel kopers is het dan ook een leidraad voor
hun zoektocht. Samen met het sterke internetplatform van YachtFocus kan een
potentiële botenkoper niet meer om deze naam heen. Het adverteren heeft ons
bedrijf al vele klanten, zwaaiend met omcirkelde boten in het magazine,
gebracht. De grote kracht van YachtFocus
ligt voor ons in het grote bereik. Ook
maakt YachtFocus goed gebruik van
speciale uitgaves zoals de ‘How to buy a
used boat in Holland’, een informatiegids
voor buitenlandse kopers waarin wij onze
jachtmakelaardij ook onder de aandacht
brengen.”

Eric Huis in ’t Veld van
De Boarnstream International Motoryachts

Jacco Kuiper van
Kuiper Verzekeringen

André Molenaar van Jachthaven Strand Horst

Adverteert sinds 2008

“De voornaamste redenen voor het adverteren bij YachtFocus
zijn voor ons het grote bereik en de eenvoudige invoer van
bootgegevens. Daarbij heeft YachtFocus.com een mooie,
duidelijke website in meerdere talen. Verder hanteert
YachtFocus een goede prijs/kwaliteitverhouding en
is er goede communicatie. We wensen YachtFocus alle
succes in de toekomst toe met de groei die zij verdient.”

Alexander Jonkers van
Jonkers Yachts
Adverteert sinds 2012

“Naamsbekendheid is voor ons
heel belangrijk. Daarom plaatsen wij
opvallende advertenties in YachtFocus
Magazine. Vier keer per jaar staat
er een boot uit ons aanbod op de
voorzijde cover en in elke uitgave
hebben wij meerdere pagina’s in het
binnenwerk. De kracht van YachtFocus
Magazine zit in de zichtbaarheid.
Je ziet het magazine overal
liggen, óók op de boot en dat is
zéér belangrijk. Wij hopen dat het
magazine kan gaan doorgroeien in de
komende 15 jaar en daar helpt Jonkers
Yachts met haar merken Linssen
Yachts, Fairline Yachts en Jeanneau
Powerboats graag aan mee.”

Peter Wiersma van Jachtmakelaardij Zuidwest Friesland
Adverteert sinds 2017

“De belangrijkste redenen om te adverteren bij YachtFocus Magazine
zijn voor ons het lezersbereik en de
laagdrempeligheid. YachtFocus Magazine wordt
goed gelezen en dat merken wij als adverteerder:
wanneer wij een ‘boot van de maand’ groot in beeld
brengen wordt deze boot altijd extra goed bekeken.
Het zou mooi zijn als er naast vaarimpressies ook
redactionele stukken in staan. Ik denk dat het blad
daar nog meer lezers door kan trekken.”

Jurre Jan Muurling van
Tornado Sailing
Adverteert sinds 2004

“Wij hebben altijd een warme band met
YachtFocus gehad, zowel in de beginjaren
als nu. YachtFocus ontzorgt ons volledig
en ze weet altijd de juiste consument te
bereiken voor zowel onze jachtmakelaardij
als voor de nieuwe schepen en
verhuurschepen. Iedere maand
ontvangen wij een op maat gemaakte
advertentie welke wij alleen dienen
goed te keuren, de rest gaat vanzelf!
Uitgever Jan-Pieter Oosting en z’n team
zijn zelf aanwezig op de bootshows en
zijn altijd beschikbaar voor de zakelijke
klanten en consumenten. Tevens kleuren
de steigers ‘YachtFocus Rood’ op iedere
bootshow, omdat de tasjes met YachtFocus
Magazine erin door iedereen graag worden
meegenomen. Het team van Tornado
Sailing wenst het YachtFocus-team nog
heel veel mooie jaren toe.”

“YachtFocus is een toptitel in de
watersportindustrie die zich in die 15
jaar zeer goed heeft doorontwikkeld.
Een degelijk hard copy product
wordt gecombineerd met een zeer
goede online presentatie. Daarbij
onderneemt YachtFocus continu
stappen om een beter product te
bieden. Ook de leuke nieuwsbrief van
watersportnieuwssite BootAanBoot
is een mooie aanvulling op het
totaalaanbod. Op naar de volgende 15
jaar en keep up the good work!”

Evert Jansen van Jachtbemiddeling van der Veen
Adverteert sinds 2005

“Mensen die geïnteresseerd zijn in de watersport lezen daar graag over. Met
YachtFocus Magazine kan men dit (veelal) gratis doen. De advertenties worden
daardoor ‘gemotiveerd’ gelezen en het draagt bij aan de naamsbekendheid van
Jachtbemiddeling van der Veen in Terherne. YachtFocus Magazine is sterk door de
kracht van herhaling en duidelijkheid. Elke watersporter weet inmiddels dat
YachtFocus Magazine bij elke beurs of elk watersportevenement aanwezig
is. Hopelijk kunnen de makers van YachtFocus Magazine de concurrentie met de
digitale mogelijkheden weerstaan en staan ze nog jaren met hun magazines op de
diverse beurzen.”

Pepijn Oosthoek van Jachthaven Noordschans
Adverteert sinds 2018 actief

“Jachthaven Noordschans adverteert sinds een klein jaar actief bij YachtFocus
Magazine met vier paginagrote advertenties en fotoadvertenties. Eigenlijk kan je als
watersportbedrijf niet om YachtFocus heen. De combinatie met de andere diensten,
maakt het magazine een effectieve manier om onder de aandacht te komen bij de
watersporter en andere bedrijven in de branche. Tijdens onze jaarlijkse najaarsshow liep het
storm met aanmeldingen. De veelzijdigheid van het magazine, de scherpe prijzen
voor adverteerders en de service met het opmaken van de advertenties
maken het magazine krachtig.
Het blad heeft direct contact met onze
doelgroep, YachtFocus heeft hierdoor
ons en de klant zeker wat te bieden!”

