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Nieuw jaar, nieuwe mogelijkheden
Allereerst wenst het YachtFocus-team alle lezers een heel gelukkig 2023 toe, met heel veel 

heerlijke uren op het water. Het jaar begint meteen goed met een verse editie van YachtFocus 

Magazine, boordevol boten en jachten van vooraanstaande werven en jachtmakelaars. Niets kijkt 

en vergelijkt zo lekker als een tijdschrift en we hopen dat u de boot van uw dromen vindt! 

Nieuw dit jaar is dat de platbodems en de klassieke zeilboten zijn ondergebracht in de rubriek 

zeilboten, dus gemixt met de kielboten. De ex-beroepsschepen en klassieke motorboten staan 

vanaf nu tussen de moderne kajuitmotorboten. Wij verwachten dat het onze lezers nieuwe 

inspiratie geeft.

Ook nieuw is dat in 2023 YachtFocus Magazine 10x verschijnt in plaats van maandelijks. De 

winteredities kregen een iets langere looptijd om méér lezers te bereiken. Het eerstvolgende 

YachtFocus Magazine, met volgnummer 220, heeft als sluitdatum 14 februari. Tot die datum hebt u 

de gelegenheid om als particulier of zakelijk uw advertenties aan te leveren. Particulieren doen dat 

door zelf een account aan te maken op de website YachtFocus.com. Bedrijven mailen hun wensen 

naar info@yachtfocus.com. Op pagina 152 vindt u een overzicht van alle edities en hun sluitdata. 

Für unsere deutschen Leser: 
neues Jahr, neue Chancen
Zunächst einmal wünscht das YachtFocus-Team allen Lesern ein gutes Jahr 2023 mit vielen 

schönen Stunden auf dem Wasser. Das Jahr beginnt mit einer neuen Ausgabe des YachtFocus 

Magazins, in der Boote und Yachten von führenden Werften und Yachtmaklern vorgestellt 

werden. Nichts schaut und vergleicht so wie eine Zeitschrift und wir hoffen, dass Sie Ihr 

Traumboot finden! 

Neu in diesem Jahr ist, dass Plattbodenschiffe und klassische Segelboote in der 

Segelbootabteilung untergebracht sind, also gemischt mit Kielbooten. Dasselbe geschah 

mit ehemaligen Handelsschiffen und klassischen Motorbooten, die heute zu den modernen 

Kabinenmotorbooten gehören. Wir erwarten, dass sie unseren Lesern neue Inspirationen liefert.

Neu ist auch, dass das YachtFocus Magazin ab 2023 10x statt monatlich erscheinen wird. Die 

Winterausgaben werden eine etwas längere Laufzeit haben, um mehr Leser zu erreichen. Das 

nächste YachtFocus-Magazin mit der laufenden Nummer 220 hat einen Redaktionsschluss am 

14. Februar. Bis zu diesem Zeitpunkt haben Sie die Möglichkeit, Ihre Anzeigen als Privatperson 

oder Unternehmen einzureichen. Einzelpersonen tun dies, indem sie ihr eigenes Konto auf der 

Website YachtFocus.com anlegen. Die Unternehmen senden ihre Anforderungen an 

info@yachtfocus.com. Eine Übersicht über alle Ausgaben und deren Abgabetermine finden 

Sie auf Seite 152. 
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