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Hoorn is ‘the place to be’ eind augustus*
Alles is in gereedheid gebracht voor de Waterkampioen 2eHands Dagen, de grote 
Gebruikte Botenbeurs in Hoorn. Vanaf donderdag 25 augustus gaat het los, wel vier dagen 
lang in de oude binnenhaven. Er zijn extra steigers gelegd, vlaggen gehesen, tenten en kra-
men opgesteld en het allerbelangrijkste: de boten krijgen een plek. YachtFocus nodigt alle 
lezers van harte uit een bezoek te brengen aan deze derde editie. U vindt hier motorboten, 
zeilboten en sloepen in alle maten en prijsklassen. Dat zijn heus niet alleen blinkende, dure 
jachten: ook voor de kleine portemonnee en voor instappers in de watersport ligt er veel 
aanbod. De boten worden verkocht door particulieren en bedrijven. Alle particulieren krijgen 
vooraf een ‘quick scan’ van de boot door expertisebureau Garantex. Dat is een waarde-
indicatie op basis van een visuele inspectie: zeer handig voor zowel koper als verkoper. De 
bedrijven hebben dat niet nodig. Vanuit hun professionele achtergrond kunnen ze u volledig 
informeren. Elk jaar vragen we de deelnemers na afloop naar hun oordeel en dan blijkt voor 
enkele miljoenen euro’s aan transacties bijna of geheel te zijn afgerond. Echt de plek om 
toe te slaan dus. Daarnaast is Hoorn ook leuk als dagje uit voor het hele gezin met een 
mooie oude binnenstad, winkels en uitstekende horeca. Voor parkeren volgt u de P-borden 
of kom met de trein en wandel dwars door de binnenstad naar de havens.

Terwijl u dit leest bedenkt u wellicht dat u hier ook uw eigen boot te koop wilt aanbieden. 
Op de website www.gebruiktebotenbeurs.nl kunt u lezen of er nog plaats is. Op deze site 
vindt u ook alle andere informatie. We laten nog inschrijvingen toe tot één dag voor aan-
vang, maar er is – ondanks extra steigers dit jaar – slechts ruimte voor maximaal 180 boten 
en vol is vol.

Tot ziens, tot Hoorn! 

YachtFocus groeit verder
Dit nummer van ons blad is 9% dikker dan hetzelfde nummer vorig jaar. Op internet groeit 
het aanbod ook. De site is vernieuwd en volgens velen fris en goed toegankelijk. Steeds 
meer bedrijven en particulieren doen mee. Afgelopen weken tekenden bijvoorbeeld Delta 
Watersport, Sailing World, Westland Maritiem, Yachtbrokers Loosdrecht en nog meer gere-
nommeerde botenbedrijven in bij YachtFocus. Ons zwaartepunt ligt in het aanbod vanaf 
vijfduizend euro. Bezoek vandaag nog onze website www.YachtFocus.com.  

“De fijnste botensite van het Noordelijk halfrond.”

 * de veelgebruikte straatuitdrukking ‘the place to be’ laat zich vertalen als ‘de plek waar je 
moet zijn’
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