Voorwoord

Nieuwe hoofdredacteur Sanja Neele-Sperling

Colofon

Sinds 1 februari jongstleden versterkt Sanja het YachtFocus-team. Ze schrijft de artikelen in

is de drukstbezochte nieuwswebsite in de watersport, waar naast de watersporters zelf ook een
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groot deel van de professionals uit de sector haar actuele informatie haalt. Iedereen kan zich via

Voor alle info zie www.YachtFocus.com

YachtFocus Magazine, van nieuwsfeitje tot uitgebreide boottest. Zij brengt ook dagelijks het
actuele nieuws op de website BootAanBoot.nl, voor de echte bootliefhebber. BootAanBoot.nl

BootAanBoot.nl inschrijven voor de gratis nieuwsbrief, die twee keer per week vóór de lunch in
uw mailbox arriveert. Probeer het uit!

Foto omslag

Fairline Phantom 65 van Jonkers Yachts,
zie pag. 88-89

Het YachtFocus-team is bijzonder verheugd Sanja aan boord te hebben. Als dochter van
een Noordzeevisser en vrouw van een binnenvaartkapitein, moest haar carrière wel iets met
boten te maken hebben. Het water heeft haar altijd getrokken en ze is vele jaren werkzaam in
de watersport. Eerst als directiesecretaresse bij een jachtmakelaar, later bij een motorbotenimporteur en uiteindelijk deed ze geruime tijd ervaring op als redacteur bij watersportmedia,
alvorens bij YachtFocus te komen. Hebt u nieuws en tips voor BootAanBoot.nl en ons
magazine, dan bereikt u Sanja via redactie@bootaanboot.nl.
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YachtFocus Magazine
Al bijna 200 huurboten van professionals boekbaar op YachtFocus.com
Deze zomer een vaarvakantie met een huurboot? Snel en eenvoudig uw vaarvakantie boeken
kan via YachtFocus.com/boot-huren. Daar staan al bijna 200 boten te huur in alle soorten
en maten en uitsluitend van professionele, geselecteerde bootverhuurders. Dat biedt u de
zekerheid van hoge kwaliteit. Op de YachtFocus-website geeft u aan wanneer, hoe lang en met
hoeveel personen u wilt varen. U kunt nog veel meer selectiecriteria gebruiken, bijvoorbeeld
of de boot een boegschroef moet hebben. Vervolgens komen alle beschikbare vaarvakanties
in beeld die u boekt inclusief opties en extra’s. Uw boeking is vrijblijvend totdat de verhuurder
bevestigt en verdere afspraken met u maakt. Boek uw huurboot via YachtFocus voor het
grootste vakantieplezier!

Jan-Pieter Oosting

Verschijnt 12x per jaar
Verspreiding via makelaars, havens, werven,
dealers, watersportwinkels en botenbeurzen.
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toestemming van de uitgever. YachtFocus Media BV
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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.

YachtFocus Magazine 209 nieuwe boten - gebruikte boten

