
Heeft u ook last van achtergelaten boten op uw werf of (beschadigde) zwerfvaartuigen in uw haven?
Is de eigenaar niet traceerbaar of staan er nog rekeningen open?

 FHI is dé specialist op het gebied van verwerken en afvoeren van weesboten en opruimen van verwaarloosde vaartuigen.

Meld dit bij ons en wij helpen u graag verder met dit traject.

Neem contact op met FHI, wij staan graag voor u klaar.
Bel 085-0220272 of mail naar info@fhi-bv.nl
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InhoudsopgaveTerugkijken, maar vooral ook verder kijken
Genieten op het water gebeurt tegenwoordig anders dan vroeger. YachtFocus Magazine wordt

dit jaar 20 en door de jaren heen hebben we de rubriek met open motorboten zien groeien tot 

bijna de grootste rubriek van ons magazine. Vanaf pagina 48 vindt u volop sloepen, tenders, 

RIBs, sportboten en visboten. Veel vooraanstaande dealerbedrijven adverteren bij ons en nog 

veel meer aanbieders van open motorboten vindt u online op YachtFocus.com. De populariteit 

van dagrecreatie op een onderhoudsvrije en makkelijk vaarbare open boot blijft groeien.   

Deze editie van YachtFocus Magazine heeft meerdere interessante artikelen. Vanaf pagina 50 

begint onze vaartest van de PIRELLI 30, waarvan Bestboats International Yachtbroker te 

Roermond de dealer is. Ook brengen we een bezoek aan Holland Sport Boat Centre, een 

gerenommeerd dealer en servicebedrijf in Amsterdam en een begrip onder sportbootliefhebbers.

Tot slot brengen wij u graag de botenbeurs Rotterdam Boat Show onder de aandacht. Dit 

evenement vindt voor de tweede keer plaats in Jachthaven De Rotterdamsche Admiraliteit, 

in het Paasweekend van 7 tot en met 10 april. YachtFocus is vanzelfsprekend ook deelnemer. 

Op pagina 8 leest u meer over de beurs en z’n luxe opzet en botenaanbod.

Jan-Pieter Oosting
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