Voorwoord

Er kan veel veranderen in een jaar

Colofon

Vorig jaar rond deze tijd waren de boten min of meer op. Wie een boot bezat, wilde niet
verkopen. De showrooms van de dealers waren leeg. Die situatie is nu anders. In deze
juli-editie van YachtFocus Magazine staan maar liefst 5 keer zoveel boten van particuliere
verkopers als vorig jaar. Ook jachtmakelaars zien hun voorraad toenemen, zo meldt onze
achterban verheugd. Dat wil niet zeggen dat er sprake is van overaanbod, want de vraag blijft
hoog en de omloopsnelheid is nog altijd hoger dan enkele jaren geleden. Goed onderhouden
boten liggen slechts korte tijd te koop. Nieuwe boten zijn hier en daar nog op voorraad. Dealers
hadden wijselijk meer ingekocht. Een aantal van deze overgebleven voorraadboten vindt u in de
speciale rubriek ‘Unieke boten te koop’, die we traditiegetrouw voorin het julinummer plaatsen.
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Het is een kwestie van snel de verkoper bellen als u belangstelling hebt, om niet mis te grijpen,
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want veel van deze modellen zijn echt de laatste exemplaren voor dit jaar.
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Ook online blijft de vraag naar boten groot en dat is goed te meten. YachtFocus.com is de
Nederlandse botensite met de meeste bezoekers*. De bezoekersaantallen zijn vergelijkbaar met
de piek in 2020 - bij aanvang van de lockdowns - en daarmee nog steeds een veelvoud van
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YachtFocus Magazine

voor corona. De gegroeide populariteit van de watersport is een blijvertje.

Verschijnt 12x per jaar
Verspreiding via makelaars, havens, werven,
dealers, watersportwinkels en botenbeurzen.

Intussen kijkt het YachtFocus-team uit naar de Hiswa te Water, die direct na de zomer, van

Persberichten

31 augustus tot en met 4 september, weer plaatsvindt in het goed bereikbare Lelystad. De
eerste grote Nederlandse botenbeurs in meer dan twee jaar! We verwachten meer boten en
meer bezoekers. De YachtFocus-stand staat bij de ingang, waar we alle bezoekers trakteren
op het verse septembernummer in een handige draagtas. Een week later ontmoet u ons op
de spectaculaire botenbeurs Cannes Yachting Festival, waar trouwens ook veel Nederlandse
botenverkopers aan deelnemen.
Wij wensen u een bijzonder fijne zomervakantie op de boot!
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