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Inhoudsopgave

Jarenlang hebben we moeten leven met toekomstvisies dat bootbezit een krimpmarkt 
is en blijft. Alle doemscenario’s kunnen nu in één keer het ronde archief in, na 
de onverwachte en beslist ongewilde komst van corona. De boot is dit voorjaar 
herontdekt als een veilig en uiterst aangenaam toevluchtsoord in tijden dat de 
bewegingsvrijheid aan land beperkt is. Op het water bent u vrijer en veiliger.

Naar verwachting zet de ‘renaissance’ van de watersport in de komende jaren door, 
want corona lijkt ook volgend jaar niet van de aardbodem te zullen verdwijnen. 
Verder is de watersport een uiterst milieubewuste activiteit. Ook dat aspect past bij 
de tijd waarin we leven. Voor wat betreft de zeilerij ligt die conclusie voor de hand. 
Maar het geldt ook voor varen met motorboten weten experts, dankzij de motoren 
van nu die extreem schoon zijn en in de realiteit niet veel uren maken. Afgezet tegen 
vakantievliegen, een tour met uw camper of die lange rit naar uw tweede huis in Zuid-
Europa wint de boot.

De ontspanning begint altijd meteen, zodra u aan boord stapt, doorgaans op een 
uurtje rijden van huis. U doet er vanuit elke invalshoek verstandig aan een boot te 
kopen, voor het eerst of na jaren afwezigheid op het water. Als het een herontdekking 
is, zult u verrast zijn hoe goed alle voorzieningen in onze gastvrije jachthavens werden 
in de tussentijd, hoezeer de infrastructuur van vaarwegen verbeterde, hoe schoon het 
water is en hoe eenvoudig u kunt navigeren met de waterkaart op het mobieltje.

Kortom: welkom (terug) in Nederland-watersportland! We wensen u heel veel 
plezier met het uitzoeken van uw volgende boot in Nederlands grootste botenblad 
YachtFocus Magazine.

Jan-Pieter Oosting

En toen werd alles anders: watersport groeit
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