Voorwoord

HISWA te water Publieksprijs 2019
gewonnen door Salut Boats
Allereerst onze hartelijke gelukwensen aan het vrolijke team achter Salut Boats dat
met de Salut 29 de eerste HISWA te water Publieksprijs won, gesponsord door
YachtFocus. Zoals de naam van de prijs al aangeeft, werd de keuze gemaakt door
u – de watersporter – door uw stem uit te brengen op de beurswebsite
hiswatewater.nl. Alle deelnemende boten staan er nog steeds op, zodat u online het
beursaanbod nog eens kunt bekijken.

het aantal bezoekers. Er is duidelijk toenemende belangstelling voor nieuwe boten,
dat zullen de werven en dealers in deze editie van YachtFocus Magazine kunnen
beamen. De watersport beleefde in brede zin een goed jaar met een prachtige,
zonovergoten vaarzomer. Ondergetekende bezocht de Waddeneilanden en het viel
op dat meer jonge gezinnen dan voorheen kiezen voor een vakantie op het water.
De botenmarkt was voor de zomer al een verkopersmarkt voor zover het jong
of goed onderhouden aanbod betreft. Die tendens wordt sterker nu de branche
verwacht dat komende tijd velen besluiten een andere boot te kopen. Goede boten
zijn werkelijk schaars. Ontdekt u de boot van uw dromen in dit magazine of op
botensite YachtFocus.com? Ga er dan snel op af en doe vooral een passend bod,
want anders is de kans groot dat iemand u voor is.

Jan-Pieter Oosting
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Foto omslag

Windy 27 Solano van Nautec Experience

Dit nummer

Oktobernummer 180 / Belgian Boat Show
Float en Hamburg Boat Show Special

De HISWA te water bleek succesvol met circa 20% meer boten en gelijke groei van
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Colofon

Volgend nummer

Novembernummer 181 / Boot & Fun Berlin
en de Traditionele Schepen Beurs Special.
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