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Inhoudsopgave

Zoals het ernaar uitziet op het moment van schrijven van deze inleiding, gaat ‘s werelds 

grootste overdekte botenbeurs Boot Düsseldorf gewoon door van zaterdag 22 tot en met 

zondag 30 januari 2022. Dit is traditiegetrouw dé plek om het nieuwe seizoen in te luiden en  

om boten te zien, te voelen en met elkaar te vergelijken. De beurs is dit jaar compact van opzet, 

maar er zullen verdeeld over dertien hallen nog steeds heel veel boten en watersportproducten 

aanwezig zijn. Vanzelfsprekend is YachtFocus Magazine erbij, en wel in de Superboats Hal 5.  

 

Natuurlijk staat ook dit januarinummer van ons magazine vol boten te koop. Dit nummer is zelfs 

acht pagina’s dikker dan dat van vorig jaar. Zou u liever willen huren in plaats van kopen? In dit 

YachtFocus Magazine vindt u ook een selectie huurboten van Nederlandse jachtverhuurders. Bekijk 

ze vanaf pagina 29 en verder. U boekt deze en meer dan honderd andere boten rechtstreeks op 

de website YachtFocus.com. Wij helpen dus niet alleen kopers, maar ook huurders!

N.B.: werkt u in de wereld van IT of (online) media en zou u deel willen uitmaken van het vrolijke 

en gedreven YachtFocus-team? Vanwege onze groei zoeken wij nieuwe, frisse collega’s op 

velerlei gebied. Bekijk de website www.YachtFocus.company voor mooie vacatures. Combineer 

hobby en werk bij ons!

   

 

                                                                                                          Jan-Pieter Oosting

Kopen of huren?
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