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De traditie en de moderne tijd

Colofon

Hartverwarmend, de reacties van 500 bedrijven die dit magazine verspreiden. Wij legden ze
de vraag voor of we het gebruikelijke pakket magazines mochten opsturen. Velen waren immers
gesloten. Toch bleek het gros van deze uitdeelpunten wel mogelijkheden voor verspreiding te
zien en juist blij te zijn om de bezoekers met een mooi magazine als cadeau te verblijden. Dit
is een typisch voorbeeld van de leuke sfeer die rond de watersport hangt. Op en aan het water
helpen we elkaar en gaat alles gemoedelijk. Een goede reden voor u wellicht om te beginnen
met varen en aangenaam onder ‘ons soort mensen’ te zijn. Op het water zitten we allemaal
onder dezelfde zon, er is plek zat, varen is corona-proof en dus: welkom in de traditie van
de watersportfamilie.
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Boten bouwen is een ambachtelijk vak, waar ook gehecht wordt aan traditie. Zoals het
presenteren van de waar op botenbeurzen of in een showroom. In navolging van de automerken
komen nu steeds meer werven en dealers met moderne configurators. Het fantastische merk
XtraOrdinary Boats is een mooi voorbeeld. Op de website www.xo-boats.nl kunt u heel modern
en helemaal zelf uw ideale boot samenstellen, met alle extra’s en opties. Klikken maar! Er zijn
zoveel mogelijkheden, het is een grote snoepwinkel voor de liefhebber. Kies de gewenste
uitvoering en de configurator toont het resultaat, telt uw prijs op en leidt u door naar het
volgende hoofdstuk. Daar kiest u wederom uit bijpassende opties. Zo stelt u uw boot naar
wens samen. De verleiding is groot om alles aan te vinken, maar gelukkig zonder kritische
blikken schrap je opties om netjes binnen budget te blijven. Met het eindresultaat, uw geheel
persoonlijke uitvoering van een XO, stapt u naar de dealer.
YachtFocus wenst u een prettige voorbereiding op ongetwijfeld een prachtig vaarseizoen!
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