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Gewoonlijk staat de januari-editie van dit magazine in het teken van Boot Düsseldorf. Maar 
geen enkele botenbeurs deze winter gaat door. De grootste overdekte botenbeurs ter wereld is 
uitgesteld naar 17 tot en met 25 april. Natuurlijk zijn wij daarbij om in hal 5 van Messe Düsseldorf 
onze april-editie uit te delen. Bij gebrek aan beurzen zoeken werven en dealers andere wegen 
om hun kopers te bereiken. Ze adverteren volop in dit magazine, dat extra mooi gevuld is. Het 
januarinummer dat u nu leest werd een heuse Bootprimeurs Special. In 2021 beloven wij elke 
maand, behoudens verdere lockdowns, een nieuwe editie boordevol actueel aanbod van nieuwe 
en gebruikte boten en toebehoren. Ons uitgifteschema is als gevolg van de winter-lockdown 
verschoven. Vrijwel alle edities schuiven enkele weken mee op, steeds met 4 weken ertussen. Wilt u 
uw boot adverteren, zie dan de nieuwe sluitdata in onze jaarplanning op pagina 162. 

Kopen of huren (of kopen én verhuren)
Heel Nederland vaart. Hiermee is het aanbod van gebruikte boten die in goede staat zijn schaars 
geworden. De prijzen stijgen zelfs iets. Méér bootkopers kiezen daarom voor een nieuwgebouwd 
exemplaar, met ook nog eens garantie. De zogeheten bouwslots bij de meeste werven zitten 
echter inmiddels vol. Dus als u deze zomer wilt varen, koopt u waarschijnlijk uit de showroom-
voorraad. Gelukkig sloegen de dealers tijdig extra in, wetende dat de watersport een renaissance 
beleeft. Afdingen op de prijs is in deze tijd niet aan de orde; er is immers schaarste door de 
grote vraag.

Is kopen geen optie? Overweeg dan eens een boot te huren! Heerlijk ontzorgd één van 
de gevarieerde Nederlandse vaargebieden ontdekken. Ook huren doet u tegenwoordig via 
YachtFocus.com. Klik op tabblad ‘Huren’ op de homepage van onze website en kies nu al 
uit tientallen mooie huurboten, aangeboden door uitsluitend professionele bootverhuurders. 
Van sloepje voor een halve dag tot kajuitjacht voor een lange vaarvakantie. Met YachtFocus 
Bootverhuur willen we net als met de boten te koop een groot platform worden. YachtFocus is 
naast uitgeverij ook softwarehuis en bracht hiervoor deze winter een boekingsplatform op de 
markt dat in rap tempo door verhuurbedrijven wordt omarmd. Zo verwachten wij komend voorjaar 
nog véél meer huurboten dan nu te kunnen aanbieden op YachtFocus.com. Blijf het volgen.

Tal van professionele verhuurders tippen ons dat we onze lezers eens moeten wijzen op de 
mogelijkheden een boot te kopen en meteen via hen te verhuren om per saldo geld te verdienen 
én er zelf een paar weken mee op uit te kunnen. Dit biedt voordelen en levert u meer rendement 
op dan sparen. De verhuurders leggen u graag uit hoe het werkt, zie voor contactgegevens 
pagina 152 en 153. 

Jan-Pieter Oosting

Vaarjaar 2021 komt eraan!
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