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Inhoudsopgave

In september vond de eerste grote botenbeurs sinds anderhalf jaar plaats. Dit was het Cannes 

Yachting Festival in het zonnige Zuid-Frankrijk. YachtFocus heeft daar elk jaar een fraaie 

standplek, behalve dus vorig jaar toen het evenement geannuleerd werd. Wij verspreiden er ons 

magazine en we adviseren de bezoekers over het kopen van een boot in Nederland. De beurs 

werd een groot succes, mede dankzij de vele Nederlanders die de wederom geannuleerde 

Hiswa te Water misliepen en die nu per vliegtuig of de eigen auto dit Franse alternatief kwamen 

ontdekken. 

Het nieuwe normaal van ‘Cannes 2021’ leek veel op het oude normaal, al moest iedereen zijn 

corona-app of testbewijs laten zien bij de ingang. Het aantal bezoekers was er niet minder om 

en de standhouders deden uitstekende zaken. Net als botenbladen vervullen botenbeurzen 

een onmiskenbare rol in de bootverkoop, want zij bieden de gelegenheid bij uitstek om al die 

verschillende merken en uitvoeringen te vergelijken. Juist dát is anno nu belangrijk, met zovelen 

die de watersport (her)ontdekken. Dat belooft wat voor de volgende geplande botenbeurzen. 

Wij verwachten dat ze vanaf nu allemaal weer doorgaan, maar controleer voordat u afreist op 

de beurswebsites of dat nog steeds zo is en koop dan meteen uw toegangskaarten online. 

Volgende maand staat YachtFocus bijvoorbeeld op de leuke botenbeurs Boot & Fun Berlin (11 

tot en met 14 november, www.boot-berlin.de). De laatste beurs van dit jaar is Nautic Paris (4 tot 

en met 12 december, www.salonnautiqueparis.com).

Tot slot maken wij u attent op de leuke artikelen in deze editie. Bijvoorbeeld over de 

totstandkoming van het nieuwe merk Rover Yachts en het eerste, bijzondere model: de  

Rover 54, welke is voorzien van een Hull Vane®. Kijk op pagina 22 en 23 voor het interview met 

Bruno Bouckaert, Sales Director bij Hull Vane®. Martine Hafkamp van Fintessa geeft advies over 

vermogensbeheer op pagina 13. Zeer nuttig is ook het artikel van Bootschappen.nl over het 

winterklaar maken van uw boot op pagina 18.

Wij wensen u veel lees- en kijkplezier!

Jan-Pieter Oosting

Botenbeurzen beginnen weer

Copyright
Copyright YachtFocus Media BV 2021. Alle rechten 
voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden 
overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de uitgever. YachtFocus Media BV 
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schades 
voortvloeiend uit het gebruik van de redactionele 
en andere informatie uit dit magazine. Neem altijd 
eerst contact op met de aanbieder voordat u 
afreist om een jacht te bezichtigen. Alle gegevens, 
beschikbaarheid van de jachten en prijzen onder 
voorbehoud. Zet- en drukfouten voorbehouden.

6  www.YachtFocus.com  YachtFocus Magazine 204  nieuwe boten - gebruikte boten


