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Inhoudsopgave

Vroeger, in de begintijd van dit magazine, was de winterperiode het moment van rust voor de 

botenhandel. Dat geldt al jaren niet meer. Weliswaar wordt er dan nauwelijks gevaren, hoewel 

ook dat verandert dankzij alle comfort aan boord, maar de handel loopt gewoon door. Juist 

in de winter zijn er velen op zoek naar hun volgende boot. Zij genieten van de extra aandacht 

die de verkopers hen geven. Als u dan ook nog de nieuwe boot vóór april laat opleveren, 

hebben de monteurs meer tijd voor het afmonteren van bijgekochte extra’s, de afleverservice 

en vaarinstructie. En wanneer het nieuwe seizoen van start gaat, vaart u als eerste. Kortom: het 

heeft zo z’n voordelen om niet te wachten tot het seizoen weer begint, want wie te lang wacht, 

sluit aan in de rij. 

Deze november-editie van YachtFocus Magazine staat als vanouds boordevol met prachtige 

boten, nieuw en gebruikt. Staat uw boot er onverhoopt niet tussen, kijk dan op Nederlands 

grootste botensite, het gelijknamige YachtFocus.com voor nóg meer boten. Wilt u liever 

huren dan kopen, dan vindt en boekt u uw huurboot tegenwoordig ook op YachtFocus.com. 

Traditioneel boeken de Duitsers juist in deze periode hun huurboot voor de volgende zomer 

en profiteren zo van de ruime keuze. Een wijze les, die navolging verdient. Wenst u zich eerst 

te oriënteren, bezoek dan van 11 tot en met 14 november de botenbeurs Boat & Fun in de 

prachtige stad Berlijn. YachtFocus deelt hier deze editie uit, vandaar onderstaande uitleg voor 

onze oosterburen. 

Für unsere deutschen Leser

Willkommen bei YachtFocus, der größten Bootszeitschrift in den Niederlanden. Diese Ausgabe 

wurde speziell für die Boat & Fun Boat Show in Berlin produziert und bietet den deutschen 

Lesern einen guten Überblick über Boote, die in den Niederlanden zum Verkauf liegen, sowohl 

von niederländischen Firmen als auch von privaten Verkäufern. Boote aus den Niederlanden 

sind in der Regel sehr gut gepflegt, sind in Süßwasser gesegelt und wurden oft sorgfältig an 

Land oder sogar in überdachten Hallen überwintert. Die Niederlande sind bekannt als der beste 

Ort für die Suche nach einer Motoryacht für Binnengewässer. Wenn Sie noch mehr holländische 

Boote sehen wollen, können Sie die gleichnamige Website besuchen: YachtFocus.com. 

Dort finden Sie ca. 10.000 Boote zum Verkauf aus den Niederlanden, mit einer schönen 

Übersetzung der Spezifikationen ins Deutsche. 

Viel Erfolg bei der Suche nach Ihrem nächsten Boot bei YachtFocus!

Jan-Pieter Oosting

Koop uw boot in de winter
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