
Voorwoord

YachtFocus Media 
Binderij 7b
1185 ZH Amstelveen
T +31 (0)20 456 0995
E info@YachtFocus.com

Voor alle info zie www.YachtFocus.com 
 
Foto omslag 
Fairline Targa 50 van Jonkers Yachts, 
zie pag 106-107
 
Dit nummer
Septembernummer 203 / Cannes Yachting 
Festival Special  
 
Volgend nummer 
Oktobernummer 204 / Najaars Special 
Verschijnt op: vrijdag 24 september 2021
Jaarplanning: zie www.YachtFocus.company

YachtFocus Magazine 
Verschijnt 12x per jaar
Verspreiding via makelaars, havens, werven, 
dealers, watersportwinkels en botenbeurzen. 
 
Persberichten
Met hoge resolutie foto naar 
redactie@YachtFocus.com

Credits
Druk 
Senefelder Misset
Medewerkers 
Alexandra Rys
Bart Bos
Clyde Semeleer 
Denise Krimp-Louman 
Eline van Ieperenburg 
Jeroen Kemp 
John van Meerlant
Judith Coevert 
Mandy Hulkenberg 
Sebastiaan de Paus

Redactie 
Valérie Sambrink Sanderink 
redactie@YachtFocus.com
Verkoop 
Gerda van Manen 06 34502525 
gerda@YachtFocus.com 
Jan-Pieter Oosting 06 24510303 
info@YachtFocus.com 
 

34 69 72 74 74 96
motorjachtenzeiljachten sportbotenplatbodems ex-beroeps sloepen

Colofon

6 Voorwoord
8 Watersportnieuws algemeen
13 Column Fintessa Vermogensbeheer: 
 Kuddegedrag
14 Vestigingskaart en adressen werven 
 en jachtmakelaars 
18 Aandachtspunten bij de  
 bootaankoop en -verkoop
23 Lifestyle Special
26 Kont omhoog het geheim van 
 de Hull Vane
32 Formulier particulieren
34 Zeilboten nieuw en gebruikt

36 Het belang van een goede   
 scheepsmast
69 Platbodems, klassieke en ex-beroeps  
 zeilschepen
72 Klassieke en ex-beroeps motorschepen
74 Sloepen en sportboten nieuw  
 en gebruikt 
96 Motorboten nieuw en gebruikt 
164 MarinaFocus
168 CharterFocus  
170 RefitFocus  
176 Adverteerdersindex

Inhoudsopgave

Nederland is op z’n mooist met wat wind, interessante wolkenformaties en af en toe een frisse 

plensbui die de weiden groen houdt en de vaarten en meren gevuld. Viel het u op dat we weinig 

hoorden over wiergroei en blauwalg? Bij dit weer lijkt onze prachtige natuur in evenwicht. Eerlijk 

gezegd vinden wij van YachtFocus afwisselend weer nog lekkerder dan om doorgebakken, 

puffend onder een snikhete zon rond te dobberen. In ieder geval maakte ondergetekende 

deze zomer meer mijlen dan in de voorgaande jaren, inclusief een rondje Friesland, onze 

watersportprovincie bij uitstek. Veel vaarten zijn in de afgelopen jaren op diepte gebracht (mijn 

boot steekt 1,7 meter). Opmerkelijk was dat de Friese brug- en sluitwachters een eer stellen in 

vlotte bediening; de lichten gaan vaak meteen op groen/rood als je aan komt varen. Ook viel 

het op dat je op de mooiste ligplaatsen voor minder dan 20 euro overnacht, dikwijls inclusief 

elektra en drinkwater. Minstens zo fijn is het sanitair dat tot in de kleinste havens goed verzorgd 

is. Niks mooiers dan vakantie in Nederland en je ervaart dat het best vanaf het water. Genieten 

begint met de boot van uw dromen en die vindt u vast en zeker in dit septembernummer van 

YachtFocus Magazine. Veel leesplezier!

Pour nos lecteurs français
Bienvenue dans le magazine YachtFocus, le plus grand magazine de bateaux des Pays-

Bas. Cette édition a été réalisée spécialement pour le Festival de la plaisance de Cannes, 

et offre aux lecteurs français un bel aperçu des bateaux à vendre aux Pays-Bas, auprès de 

sociétés néerlandaises et de vendeurs privés. Les bateaux en provenance des Pays-Bas sont 

généralement très bien entretenus, ont navigué en eau douce et ont souvent été soigneusement 

hivernés à terre ou même dans des halls couverts. Les Pays-Bas sont connus pour être le 

meilleur endroit où chercher un yacht à moteur pour les voies navigables intérieures. Si vous 

voulez voir encore plus de bateaux néerlandais, vous êtes les bienvenus sur le site web 

du même nom : YachtFocus.com. Vous y trouverez environ 10 000 bateaux à vendre en 

provenance des Pays-Bas, dont les spécifications sont joliment traduites en français. Bonne 

chance dans votre recherche de votre prochain bateau chez YachtFocus !

Jan-Pieter Oosting

De ouderwets Hollandse zomer
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