Voorwoord

13% dikker

Colofon

De editie die u nu leest mag er zijn. Met 204 pagina’s boordevol boten te koop is dit magazine
maar liefst 24 pagina’s dikker dan de augustuseditie van vorig jaar. Een record is het overigens
niet. Wel bijna een evenaring van het record van augustus 2008, vlak voordat op
15 september de Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers met donderend geraas omviel.
Dat was het startsein voor de grootste economische crisis die we ooit meemaakten en die ook
de botenbranche wezenlijk veranderde.
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Riva 66’ Ribelle van Yacht Consult
Gerelateerd aan de crisis - die al sinds 2014 voorbij is - zijn er anno 2019 weliswaar minder,
maar wel grotere en degelijkere werven. Zij doen meer aan onderzoek naar de behoeften
van de watersporter en ook meer aan marketing. Boten verkopen zichzelf niet meer, er zit
altijd een verhaal achter. Gebruiksgemak, lage onderhoudskosten, sfeer en imago van een
merk en vooral beleving bepalen het succes van een merk. Dat alles zie je niet meteen af
aan de boot zelf, maar moet een werf communiceren met de doelgroep. Ziehier de verklaring
voor de omvang van YachtFocus Magazine. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor de HISWA te
water in de Batavia Haven te Lelystad (4-8 september), waar het getoonde botenaanbod met
eenzelfde percentage groeit. Pré-crisistijden herleven, al kregen watersporters intussen andere
behoeften. Wij horen graag hoe u daarover denkt; YachtFocus Magazine deelt uit bij de ingang
van de beurs.
Dat YachtFocus Magazine zo populair is bij de professionals die het kunnen weten, is nuttige
informatie voor particulieren die zelf hun boot verkopen. YachtFocus adviseert altijd een
jachtmakelaar in te schakelen (zie pagina 198 en 199), maar als u het zelf wenst te doen,
adverteer dan vooral in dít magazine om snel en voor de juiste prijs de volgende eigenaar te
vinden. Lees meer hierover op pagina 30 of ga naar YachtFocus.com en klik op ‘Adverteer uw
boot’.
Veel vaarplezier deze zomer!

Jan-Pieter Oosting
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