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Inhoudsopgave

Buiten schijnt de zon en komt de temperatuur al boven de 10 graden, maar verder 
zijn het barre tijden. Als u uw geest wilt verzetten en even ouderwets wilt genieten van 
de natuur om u heen, dan nodigen wij u uit om dit weekend de boot te poetsen en te 
water te laten. Varen is altijd de beste manier om te ontspannen en nu ook zo’n beetje 
de veiligste. Op het water bent u onder gelijkgestemden en op uw eigen boot bent u 
eigenlijk altijd op meters afstand van vreemden en dus ook van het onzichtbare virus. 
Iedereen verlangt ernaar om onbezorgd buiten te zijn. U kunt dit op de boot! Ga varen 
en geniet!

Niets gaat boven boten zoeken en vergelijken in dit magazine. Toch richten we de 
schijnwerper op botensite YachtFocus.com. Die is helemaal vernieuwd met tal van 
handige functies. Bijvoorbeeld een kaart waar alle boten op staan. Op uw mobieltje 
klikt u op een boot en de route-app vertelt hoe er te komen. Het is ook reuze handig 
als u al ergens bent: in één oogopslag ziet u wat er nog meer te koop ligt in de 
omgeving. Er valt nog veel meer leuks te melden. Lees het op pagina 10 en 11 of 
beter: ontdek het zelf op YachtFocus.com.

Het zal u opvallen hoe snel de site is geworden. YachtFocus.com is volgens 
de belangrijkste snelheidstests de allersnelste van 25 grote nationale en 
internationale botensites. Dat vlotte schakelen tussen de pagina’s is heerlijk voor 
uw gebruikservaring. Daarnaast helpt het ook om ons botenaanbod nog hoger in 
zoekmachines te tonen. Google let op websitesnelheid en plaatst uw boot als u 
op YachtFocus.com adverteert zo hoog mogelijk in de lijst met zoekresultaten. Zo 
bereikt u méér gerichte bootzoekenden. U geeft uw boot op via de advertentie op 
pagina 29 of, sneller nog, op YachtFocus.com zelf. Nog beter is het om uw boot in 
verkoop te geven bij een van de jachtmakelaars en werven op pagina 14 tot en met 
17 die hem voor u online zetten, alle bezoeken afhandelen én die hem in dit magazine 
doorplaatsen.   
 
Tot slot nog een tip: wij adviseren altijd om eerst contact te nemen met de aanbieder 
voordat u afreist om een jacht te bezichtigen. In deze bijzondere tijd geldt dit advies 
ook voor open dagen en andere events. 
 
Veel leesplezier en veel vaarplezier dit seizoen.

Jan-Pieter Oosting

Op het water zit u goed
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