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Inhoudsopgave

Tegen het einde van het jaar, altijd in ons novembernummer, blikken wij terug op het 
voorbije vaarseizoen. Een mooi moment om goede herinneringen op te halen. Kort 
samengevat hadden we in 2020 het mooiste voorjaarsweer en de beste zomer sinds 
lange tijden. Helaas kon menig liefhebber pas in mei te water door de lockdown. 
Maar daarna was het: trossen los en varen maar! Zeilende vanuit mijn aangename 
thuishaven Jachthaven Andijk genoot ik van de prettige drukte op het IJsselmeer en 
de Wadden en de gezelligheid in goed gevulde passantenhavens. Afstand houden 
op het water is makkelijk en iedereen gedroeg zich gemoedelijk en verantwoord, 
typerend voor watersporters. Ondertussen moesten bootdealers en jachtmakelaars 
hard aanpoten om al die ‘nieuwe vaarders’ te voorzien van iets drijvends. Vooral in het 
segment onder een ton euro’s draaiden botenhandelaren opperbest. 

Eén ding is zeker in deze onzekere tijden: ook volgend jaar vaart u in een boot. 
We zeggen het maar eens recht voor z’n raap: varen is niet alleen de leukste 
vrijetijdsbesteding, maar ook een van de veiligste in coronatijden. Het virus is nog 
niet weg komend jaar. En ook voor de jaren daarná hoopt ons team dat velen de 
schoonheid van ons land vanaf het water (her)ontdekt hebben. Op een boot begint 
je vakantie meteen. Elk weekend er op uit. Meer dan de boot heeft een mens niet 
nodig. Toch?

Koopt u voor het eerst een boot of zoekt u een andere? Dit novembernummer 
bevat prachtig aanbod. Nog veel meer mooie nieuwe en gebruikte boten vindt u op 
onze website YachtFocus.com. Wacht niet te lang met kiezen, want anders loopt 
u het risico volgend voorjaar aan te sluiten in de rij. Dan begint dezelfde koopgekte 
opnieuw, zo valt te verwachten. Kopen doet men verstandig in het ‘laagseizoen’ en 
dat begint nú. We wensen u veel succes en plezier.

Jan-Pieter Oosting

Ook volgend jaar vaart u
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