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Inhoudsopgave

Dat is nog eens leuk! Voor het eerst komt de HISWA te water met een Publieksprijs voor de 

meest favoriete boot. Alle ruim 300 deelnemende boten komen in aanmerking. U beslist. 

Elke watersporter mag zijn stem laten horen en deelname is heel eenvoudig. U kunt uw stem 

uitbrengen op de website www.hiswatewater.nl, waar alle boten staan. Kijk onder de knop 

‘Boten’, selecteer uw favoriet en klik op de knop ‘Mijn keuze voor de Publieksprijs’. De HISWA 

te water wordt georganiseerd van 4 tot en met 8 september in de Batavia Haven in Lelystad. 

YachtFocus roept iedereen op om de beurs te bezoeken, online uw keuze te maken en zo uw 

stem te laten horen.

Dit initiatief voor de Publieksprijs is mede tot stand gekomen door YachtFocus. Wij zijn ook de 

bouwers van de beurswebsite, waar de deelnemers middels onze software hun boten extra 

mooi en uitgebreid op presenteren. Mooier dan gebruikelijk op beurswebsites; de HISWA te 

water-organisatie snapt de wisselwerking tussen beurs en internet heel goed. Een bijkomend 

effect is dat www.hiswatewater.nl zo is geprogrammeerd dat de geadverteerde boten hoog in 

zoekmachines komen, soms zelfs hoger dan de werfwebsite zelf, waarmee deze site in één 

klap hét online platform is voor het mooiste nieuwbouwbotenaanbod. De beursdeelnemers zijn 

er blij mee en daar doen wij het voor.

Op de HISWA te water komt u dit jaar voor het eerst enkel het nieuwste van het nieuwste 

tegen en geen gebruikte boten. Daarvoor is de Botenbeurs Gorinchem ideaal, die op vrijdag 

27 en zaterdag 28 september plaatsvindt. Hier liggen ruim 100 gebruikte en nieuwe  

(motor)boten van particulieren, jachtmakelaars en jachtwerven gemoedelijk door elkaar. 

YachtFocus is ook van deze beurs partner en dat biedt het voordeel dat particuliere 

deelnemers gratis hun boot in ons magazine mogen adverteren. Op pagina 34 leest u  

hier meer over.

 

Jan-Pieter Oosting

‘Mijn keuze voor de Publieksprijs HISWA te water 2019’
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